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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 o zmianie 
niektórych innych ustaw wraz z projektami 
aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

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

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

 

U S T A W A 

z dnia                                 

 

o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw1) 

 

 

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

żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.2)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu: 

„Art. 68a. 1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje zwrot 

kosztów poniesionych na pomoc prawną, 

jeżeli postępowanie karne wszczęte 

przeciwko niemu o przestępstwo popełnione 

w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych zostanie zakończone prawo-

mocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec 

braku ustawowych znamion czynu zabro-

nionego lub niepopełnienia przestępstwa albo 

wyrokiem uniewinniającym. 

2. Koszty w wysokości odpowiadającej wyna-

grodzeniu jednego obrońcy, określone 
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w przepisach wydanych na podstawie art. 16 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.  

– Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.3)), zwraca się 

ze środków części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Minister Obrony Naro-

dowej.”; 

2)  w art. 84 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci 

żołnierza zawodowego Minister Obrony Narodowej 

może przyznać zapomogę małżonkowi, dzieciom 

pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego 

lub jego rodzicom.”; 

3)  w art. 120: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą 

korzystać również małżonek oraz dzieci pozo-

stające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, 

który zaginął lub poniósł śmierć w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych 

żołnierzy zawodowych, a także małżonka oraz 

dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza 

zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć 

w związku z wykonywaniem zadań służbowych, 
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z  uprawnień, o których mowa w ust. 1 – 3a, 

z uwzględnieniem szczególnego traktowania tych 

żołnierzy, którzy nie nabyli uprawnień do 

świadczeń emerytalnych lub rentowych.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, 

poz. 2416, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 129 dodaje się art. 129a w brzmieniu: 

„Art. 129a. 1. Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów 

poniesionych na pomoc prawną, jeżeli 

postępowanie karne wszczęte przeciwko 

niemu o przestępstwo popełnione w zwią-

zku z wykonywaniem obowiązków służbo-

wych zostanie zakończone prawomocnym 

orzeczeniem o umorzeniu, wobec braku 

ustawowych znamion czynu zabronionego 

lub niepopełnienia przestępstwa albo 

wyrokiem uniewinniającym. 

  2. Koszty w wysokości odpowiadającej 

wynagrodzeniu jednego obrońcy, określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 

16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.  

– Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.3)), zwraca 

się ze środków części budżetu państwa, 

której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej.”; 

2) po art. 133 dodaje się art. 133a i 133b w brzmieniu: 

„Art. 133a. 1. Żołnierz, który został zwolniony z czynnej 

służby wojskowej wskutek ustalenia przez 
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wojskową komisję lekarską trwałej lub 

czasowej niezdolności do służby wojskowej 

w następstwie wypadku lub choroby pozo-

stających w związku z pełnieniem czynnej 

służby wojskowej, może korzystać, w okre-

sie dwóch lat od dnia zwolnienia z czynnej 

służby wojskowej, z pomocy w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowa-

nia, doradztwa zawodowego lub pośred-

nictwa pracy, udzielanej przez właściwe 

organy. 

  2. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą 

korzystać również małżonek oraz dzieci 

pozostające na utrzymaniu żołnierza, który 

zaginął lub poniósł śmierć w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych.  

  3. Minister Obrony Narodowej określi, w dro-

dze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

i tryb korzystania przez żołnierzy, o których 

mowa w ust. 1, a także małżonka oraz 

dzieci pozostających na utrzymaniu 

żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć 

w związku z wykonywaniem zadań służbo-

wych, z pomocy wymienionej w ust. 1, 

z uwzględnieniem szczególnego traktowa-

nia tych żołnierzy, którzy zostali inwalidami. 

Art. 133b. Członkowie rodzin żołnierzy nadterminowej 

zasadniczej służby wojskowej, którzy zaginęli 

lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych, mają prawo do świadczeń 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 41, poz. 398, z późn. zm.5)).”. 

 

Art. 3. 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, z późn. 

zm.6)) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. 1. Dziecku, któremu przysługuje renta rodzinna 

z przyczyn określonych w art. 43 ust. 1, Minister 

Obrony Narodowej przyznaje pomoc pieniężną 

na kontynuowanie nauki. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje 

dzieciom do ukończenia nauki w szkole, jeżeli 

przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do 

osiągnięcia 25 lat życia.  

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana 

jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim 

w wysokości sześciokrotności najniższej eme-

rytury, określonej w przepisach o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Wydatki z tytułu pomocy, o której mowa w ust. 1, 

są pokrywane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, 

uwzględniając dokumenty stanowiące podstawę 

do jej przyznania, tryb postępowania i właści-

wość organu realizującego wypłatę pomocy oraz 

sposób i terminy wypłaty pomocy.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy 

niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.7)) w art. 4: 

1) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. W razie zaginięcia żołnierza w związku z wyko-

nywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza 

Minister Obrony Narodowej może przyznać zapomogę 

małżonkowi, dzieciom lub rodzicom żołnierza.”; 

2)  po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

 „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.”; 

3)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

 „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.”. 

 

Art. 5. 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, z późn. zm.8)) art. 27 otrzymuje brzmienie: 
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„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. 

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 eme-

rytury w gospodarstwie jednoosobowym i 90 % tej 

kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowią-

zującej 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 emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zapomoga pieniężna może być przyznana mimo 
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przekroczenia poziomu dochodu, o którym mowa 

w ust. 3.  

6. Dziecku, pobierającemu rentę rodzinną po żoł-

nierzu, którego śmierć nastąpiła w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych, po ukoń-

czeniu 16 lat życia przyznaje się pomoc pieniężną 

na kontynuowanie nauki do zakończenia tej nauki, 

nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. 

7. Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu 

w wysokości 0,6 % rocznych środków plano-

wanych 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 na rachunku 

bankowym; 

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i praw-

nych. 

9. Równowartość dokonanego odpisu, naliczonego 

zgodnie z ust. 7, na dany rok kalendarzowy, 

wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachu-

nek 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. 
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 10. Organem właściwym w sprawach tworzenia fun-

duszu socjalnego oraz przyznawania świadczeń 

socjalnych jest wojskowy organ emerytalny. 

 11. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)  rodzaje świadczeń funduszu socjalnego, tryb 

i szczegółowe warunki przyznawania świad-

czeń 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 postępo-

wania wojskowych organów emerytalnych oraz 

gospodarne wykorzystanie posiadanych środ-

ków, a także mając na względzie przede 

wszystkim osoby najbardziej potrzebujące; 

2)  sposób gospodarowania, okoliczności uzasad-

niające 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.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. 

zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 23: 
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 którego 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, o ile w dniu 
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śmierci spełniał warunki do uzyskania 

emerytury wojskowej lub wojskowej 

renty inwalidzkiej, 

─ w wysokości 80% wartości przysłu-

gującego lokalu mieszkalnego, obli-

czonej według zasad określonych 

w art. 47, o ile śmierć żołnierza pozosta-

je 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 upraw-

nieniom żołnierza w dniu śmierci, ustalonym 

według zasad określonych w art.  26  

ust. 1 – 3, w zasobie mieszkaniowym 

Agencji, w wybranej przez nich miej-

scowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje 

w związku ze służbą wojskową – na ich 

wniosek.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: 

„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, 
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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.”, 

c) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2)  w art. 47 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) do obliczenia wartości przysługującego lokalu miesz-

kalnego, w przypadku żołnierza zawodowego pełnią-

cego zawodową służbę wojskową na podstawie kon-

traktu na pełnienie służby terminowej, żołnierza peł-

niącego służbę kandydacką oraz żołnierza nadter-

minowej zasadniczej służby wojskowej stosuje się 

odpowiednio zasady określone w art. 26 ust. 1 – 3.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.9)) w art. 671 po § 1 dodaje się 

§ 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy 

przed wszystkimi sądami wojskowymi w sprawie 

przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo 

popełnione w związku z wykonywaniem przez niego 

obowiązków służbowych poza granicami państwa.”. 
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Art. 8. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone ostateczną decyzją 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 9. Do wniosków w sprawie przyznania świadczeń socjalnych 

określonych w art. 27 ustawy, o której mowa w art. 5, złożonych 

i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 120 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,  

2) art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 4,  

3) art. 27 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 5  

– zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisu art. 27 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 5, który wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

 

 

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, 
ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 
ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 
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2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, 

z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 
oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. 

 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, 

z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. 
Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 75, poz. 529, Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, 
poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664. 

 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, 
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. 

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 

oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832. 
 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, 

z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, 
poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559. 

 
7) 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, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, 
poz. 1025 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.  

 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 

i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz 
z 2007 r. Nr 82, poz. 559. 

 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, 
z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, 
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, 
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, 
poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, 
poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, 
poz. 664, Nr 112, poz. 766 i  Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 648. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
 

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawiera propozycje 

kompleksowych rozwiązań w zakresie pomocy dla rannych i poszkodowanych 

żołnierzy oraz rodzin żołnierzy zaginionych podczas wykonywania zadań 

służbowych lub tych, którzy ponieśli śmierć. 

W projekcie wprowadza się także regulację umożliwiającą finansowanie przez 

budżet państwa pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych i niezawodowych, 

którzy w związku z czynami popełnionymi podczas bezpośredniego 

wykonywania zadań służbowych znaleźli się w sytuacji zagrożenia 

odpowiedzialnością karną. W chwili obecnej zmiana ta nabiera szczególnego 

znaczenia w obliczu szerszego zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w działania związane z zażegnywaniem konfliktów zbrojnych w różnych 

regionach świata, a także w misje pokojowe oraz akcje zapobiegania aktom 

terroru lub ich skutkom. W związku z tym, że żołnierze występują w tych 

misjach jako przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, należy uznać, że koszty 

pomocy prawnej na ich rzecz powinny być pokrywane z budżetu państwa. 

1. Zmiany w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.) 

Proponuje się dodanie w ustawie nowego art. 68a zakładającego 

zapewnienie zwrotu kosztów pomocy prawnej żołnierzom, w stosunku do 

których wszczęto albo prowadzi się postępowanie karne za czyny noszące 

znamiona przestępstwa, o które zostali podejrzani w związku 

z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Zwrot kosztów 

następowałby tylko w przypadkach, jeżeli postępowanie karne wszczęte 

przeciwko żołnierzowi o przestępstwo popełnione w związku 

z  wykonywaniem obowiązków służbowych zostało zakończone 

prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku ustawowych 

znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo 

wyrokiem uniewinniającym. 
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Ponadto proponuje się zmiany w systemie udzielania zapomóg (w art. 84). 

Poszerzone zostaną uprawnienia Ministra Obrony Narodowej w ten 

sposób, że w przypadku zaginięcia żołnierza zawodowego w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych lub jego śmierci pomocy takiej będzie 

udzielać Minister Obrony Narodowej po powzięciu informacji o takim 

zdarzeniu. Zapomogę będzie można przyznać małżonkowi, dzieciom 

pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub jego rodzicom. 

Proponuje się również wprowadzenie nowego przepisu (w art. 120) 

uprawniającego członków najbliższej rodziny żołnierzy, którzy zaginęli lub 

ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do 

korzystania z pomocy rekonwersyjnej dotyczącej podnoszenia kwalifikacji, 

przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. 

Projektowane przepisy zakładają poszerzenie zakresu podmiotowego 

uprawnionych do pomocy (dotychczas dotyczy to jedynie żołnierzy 

zawodowych) i poprawę efektywności systemu pomocy rekonwersyjnej 

istniejącego w resorcie obrony narodowej, co powinno zapewnić 

uprawnionym osobom dostosowanie do warunków cywilnego rynku pracy. 

2.  Zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 

z późn. zm.) 

Proponuje się analogiczne do nowelizacji ustawy z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych rozwiązania w zakresie 

zwrotu kosztów pomocy prawnej żołnierzom niezawodowym, w stosunku 

do których wszczęto albo prowadzi się postępowanie karne za czyny 

noszące znamiona przestępstwa, o które zostali podejrzani w związku z 

wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych (dodanie art. 129a). 

Ponadto proponuje się dodanie nowego przepisu (art. 133a), na mocy 

którego żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej w wyniku obrażeń 

lub chorób mających związek z pełnieniem służby wojskowej będą mogli 

skorzystać – w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z tej służby  

– z pomocy rekonwersyjnej. Członkowie rodziny żołnierzy, którzy zaginęli 

lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, także 
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będą objęci powyższymi uprawnieniami, świadczonymi przez organy 

wojskowe właściwe do spraw aktywizacji zawodowej. Przyjęcie nowych 

regulacji, obejmujących pomocą żołnierzy poszkodowanych w trakcie 

pełnienia służby wojskowej oraz członków ich rodzin, poszerzy zakres 

podmiotowy uprawnionych i poprawi efektywność systemu pomocy 

rekonwersyjnej istniejącego w resorcie obrony narodowej oraz zapewni 

uprawnionym osobom dostosowanie do warunków cywilnego rynku pracy. 

Dzięki możliwości skorzystania z pomocy w zakresie poradnictwa  

i doskonalenia zawodowego, stosownie do posiadanych oraz zdobytych 

nowych kwalifikacji, osoby te będą mogły być nadal czynne zawodowo na 

rynku pracy. 

Natomiast projektowany nowy art. 133b przewiduje wprowadzenie zasady, 

że rodzinom żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej 

w przypadku ich śmierci lub zaginięcia pozostającego w związku ze służbą 

wojskową przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 

22  czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3.  Zmiana 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, 

z późn. zm.) 

Proponuje się zagwarantowanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki dziecku, któremu przysługuje renta rodzinna przyznana w ramach 

uprawnień rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych (dodanie 

art. 50a). Projektowane zmiany zapewnią możliwość kontynuowania nauki 

przez osierocone dzieci żołnierzy. 

4.  Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy 

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

Podobnie jak w nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych, zakłada się, że w przypadku zaginięcia 

żołnierza w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub jego śmierci 

Minister Obrony Narodowej będzie mógł przyznać zapomogę członkom 

rodziny żołnierza.  
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Przewiduje się również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Minister Obrony Narodowej będzie mógł przyznać zapomogę byłemu 

żołnierzowi, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej w trakcie 

jej trwania, w wyniku uznania go – ze względu na stan zdrowia – za trwale 

lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w następstwie 

zranień, kontuzji i innych obrażeń lub chorób mających związek 

z pełnieniem czynnej służby wojskowej. 

5.  Zmiany 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, 

z późn. zm.) 

Przewidywana zmiana ustawy w zakresie funduszu socjalnego oraz formy 

przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych wynika z potrzeb 

racjonalnego gospodarowania funduszem socjalnym oraz wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom emerytów i rencistów wojskowych. 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  

20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów 

i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829) zawiera uregulowania, 

z których niektóre powinny być zawarte w ustawie. Dotyczy to przede 

wszystkim warunków korzystania z różnych form zabezpieczenia 

społecznego. Wobec tego elementy decydujące o powstaniu prawa do 

korzystania ze środków funduszu, warunki oraz kryteria dochodu zostały 

zawarte w zmienianym art. 27. 

Projektowane zmiany dotyczą także rodzin pozostałych po żołnierzach, 

których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 

W szczególności proponuje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 

(analogicznie do zmian w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin). Obejmowałaby ona 

dzieci, które ukończyły 16 lat życia, kontynuujące naukę, nie dłużej jednak 

niż do 25 lat życia. Pomoc socjalna na kształcenie byłaby przyznawana 

dwa razy w roku (semestralnie) w wysokości trzykrotności najniższej 

emerytury. 
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Ponadto zakłada się podniesienie progu miesięcznego dochodu 

warunkującego możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, 

odpowiednio z 70 % do 90 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej 

emerytury – w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 85 % do 

95 % wymienionej kwoty – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

Jednocześnie wprowadza się możliwość przyznania zapomogi pieniężnej 

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również w sytuacji 

przekroczenia wspomnianego poziomu dochodu. 

W związku z rozszerzeniem katalogu świadczeń socjalnych przewiduje się 

zwiększyć – od 2009 r. – wysokość corocznego odpisu na fundusz 

socjalny o 0,1 % rocznych środków planowanych na emerytury i renty. 

6.  Zmiany w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, 

z późn. zm.) 

Projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy, 

w szczególności tych, którzy pełnią służbę poza granicami państwa 

polskiego w ramach misji wojskowych w rejonach konfliktów zbrojnych. 

W art. 23 tej ustawy przewiduje się uzupełnienie dotychczasowych 

regulacji o następujące rozwiązania: 

a)  możliwość przydzielenia lokalu mieszkalnego w zamian za odprawę 

mieszkaniową żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej 

w związku z nabyciem uprawnień 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, 

b)  w razie śmierci żołnierza zawodowego, żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką lub żołnierza nadterminowej zasadniczej służby 

wojskowej, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową  

– wspólnie zamieszkałym z nim małżonkowi i członkom najbliższej 

rodziny przysługiwałaby odpowiednio: 
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─ odprawa mieszkaniowa albo 

─ zajmowany lokal mieszkalny, lokal zamienny w przypadku 

zajmowania kwatery, jeżeli Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

ma taki w swoich zasobach mieszkaniowych – za ich zgodą, 

albo 

─ lokal mieszkalny, odpowiadający uprawnieniom żołnierza 

w dniu śmierci.  

Uprawnienia wymienionych wyżej osób będą realizowane na ich wniosek, 

w wybranej przez nich miejscowości, w której Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa dysponuje zasobem mieszkaniowym. 

7.  Zmiana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

Zakłada się zapewnienie udziału obrońcy w rozprawie głównej przed 

sądami wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu 

o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem przez niego 

obowiązków służbowych poza granicami państwa. 

8.  Przepisy przejściowe 

Regulacja zaproponowana w art. 8 projektu stanowi, że sprawy wszczęte 

lecz niezakończone ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.  

Natomiast ze względu na zmiany dotyczące tworzenia funduszu 

socjalnego i warunków udzielania pomocy z tego funduszu (projektowany 

art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin), w zakresie wniosków w sprawie 

przyznania świadczeń socjalnych, które złożono i nie zostały rozpatrzone 

przed dniem wejścia w życie ustawy, przewidziano odmienne rozwiązanie 

(art. 9). Do tych wniosków będą stosowane nowe przepisy, które 

z założenia poprawią sytuację emerytów i rencistów wojskowych 

wnioskujących o przyznanie świadczeń socjalnych. Projektowane w tej 

kwestii zmiany zwiększą potencjalne grono beneficjentów tej pomocy. 
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Stanie się tak przede wszystkim ze względu na podniesienie progu 

miesięcznego dochodu warunkującego możliwość korzystania ze 

świadczeń socjalnych odpowiednio z 70 % do 90 % kwoty stanowiącej 

trzykrotność najniższej emerytury – w przypadku gospodarstw 

wieloosobowych oraz z 85 % do 95 % wymienionej kwoty – w przypadku 

gospodarstw jednoosobowych. Ponadto przewiduje się, że w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana 

mimo przekroczenia wspomnianego poziomu dochodu. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 

ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu 

żołnierzy niezawodowych, a także art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 

1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 

pozostawiono w mocy do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy. 
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O C E N A   S K U T K Ó W   R E G U L A C J I 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja obejmuje swoim zakresem żołnierzy zawodowych  

i niezawodowych, byłych żołnierzy zawodowych oraz niezawodowych, jak 

również bliskich żołnierzy wspólnie z nimi zamieszkujących w dniu ich 

śmierci, a także Wojskową Agencję Mieszkaniową i właściwe organy 

wojskowe.  

Projektowana regulacja poprawi efektywność systemu wsparcia 

i rozszerzenia dostępnych form pomocy poszkodowanym żołnierzom oraz 

ich rodzinom, w tym żołnierzom pełniącym służbę kandydacką oraz 

nadterminową zasadniczą służbę wojskową. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt regulacji został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent Dziekanów 

Korpusu Oficerów Wojska Polskiego i Zarząd Główny Związku Byłych 

Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy 

został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Obrony Narodowej. Po jego udostępnieniu nie odnotowano zgłoszeń 

podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy, wnoszonych 

w  trybie przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa. 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

W kwestii rozszerzenia zabezpieczenia socjalnego dla żołnierzy 

zawodowych i niezawodowych oraz ich rodzin: 

– zaproponowane zmiany w przepisach o zapomogach dla żołnierzy 

zawodowych i niezawodowych nie spowodują dodatkowych skutków 

finansowych. Wszelkie wydatki z tym związane będą pokryte z budżetu 

MON w ramach funduszu wydzielonego na zapomogi, 
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– wprowadzenie w życie przepisów dotyczących udzielania pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki, kierowanej do dzieci uprawnionych 

do renty rodzinnej po zmarłych żołnierzach niezawodowych można 

oszacować jedynie na podstawie lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę ilość 

wypadków śmiertelnych żołnierzy niezawodowych w ostatnich 4 latach1) 

oraz przyjmując podstawowy model rodziny jako 2+1 (małżonkowie  

+ 1 dziecko) należy założyć, że rocznie ok. 20 dzieci może być 

uprawnionych do ww. świadczenia. Zatem skutki wprowadzonych 

regulacji mogą wynosić ok. 76 354,80 zł rocznie (20 x 6-krotność 

x 636,29 kwoty najniższej emerytury). 

W przedmiocie zwiększenia wysokości corocznego odpisu na fundusz soc-

jalny emerytów i rencistów szacuje się, że koszty wynikające ze zwiększenia 

o 0,1 % corocznego odpisu wyniosą w 2009 r. około 4 300 000 zł.  

W sprawie rozszerzenia podmiotowego zakresu systemu pomocy 

rekonwersyjnej należy wskazać, że: 

– zaproponowane zmiany w przepisach dotyczące udzielania pomocy 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa za-

wodowego lub pośrednictwa pracy małżonkom oraz dzieciom pozo-

stającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego i niezawodowego, który 

zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, 

spowodują skutki finansowe, które można oszacować jedynie w przy-

bliżeniu, biorąc pod uwagę ilość śmiertelnych wypadków w  ostatnich 

czterech latach (2004 – 2007)2). Przyjmując zatem, że średniorocznie 

wskazanych wypadków jest ok. 16 (łącznie żołnierzy zawodowych 

i niezawodowych) oraz przyjmując model rodziny jako 2+1, projektowane 

zmiany mogą skutkować potrzebą corocznego zwiększenia środków 

finansowych na realizację tej pomocy o ok. 105 000 – 120 000 zł, 

– rozszerzenie podmiotowe pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, 

przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy 

                                                           
1) Liczba wypadków śmiertelnych żołnierzy  niezawodowych  w latach 2004 – 2007 wynosiła 29 (w tym: 

2004 r. – 12 osób, 2005 r. – 9 osób, 2006 r. – 1 osoba, 2007 r. – 7 osób). 
2) Liczba wypadków śmiertelnych żołnierzy zawodowych i niezawodowych  w latach 2004 – 2007 wynosiła 

64 (w tym: 2004 r. – 22 osoby, 2005 r. – 16 osób, 2006 r. – 11 osób, 2007 r. – 15 osób). 
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również o żołnierzy niezawodowych, którzy zostali zwolnieni 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 tej służby, 

spowodują dodatkowe koszty dla resortu obrony narodowej. Przyjmując, 

że corocznie ok. 300 – 5003) 
 żołnierzy niezawodowych jest zwalnianych 

z wojska z ww. powodów, można założyć, że realizacja wskazanej 

pomocy będzie wymagała dodatkowo od ok. 1 000 000 do 1 650 000 zł.  

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe skutki finansowe są jedynie 

wyliczeniami szacunkowymi, biorącymi pod uwagę lata ubiegłe. 

W przypadku rozwiązań prawnych skierowanych do osób, w stosunku do 

których podstawowym warunkiem uzyskanego świadczenia czy pomocy jest 

wypadek lub śmierć małżonka, trudno o dokładne zaplanowanie kosztów ich 

wprowadzenia.  

Koszty wprowadzenia w życie projektowanej ustawy, w tym zwrot kosztów 

pomocy prawnej żołnierzom zawodowym i niezawodowym, zostaną 

sfinansowane w ramach wydatków części 29 budżetu państwa, której 

dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

Projektowana regulacja w zakresie zmian ustawy o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wpłynie negatywnie na gospodarkę 

finansową Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i nie będzie miała wpływu na 

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety sektora 

przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Lokale 

mieszkalne będą przydzielane uprawnionym w granicach zasobu 

mieszkaniowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a wypłata odprawy 

mieszkaniowej będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Zakłada 

się, że objęcie świadczeniami żołnierzy służby kandydackiej oraz 

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej nie spowoduje istotnego 

obciążenia budżetu resortu w stosunku do obecnie wypłacanych świadczeń 

z tego tytułu.  

                                                           
3) Dane szacunkowe uzyskane z Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie biorące pod 

uwagę ostatnie dwa lata (2006 – 2007). 
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wprowadzenie w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na rozwój regionów 

Wprowadzenie w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na rozwój 

regionów. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest objęty zakresem prawa 

Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-14-dg 







PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia .............................. 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg 
żołnierzom zawodowym  

 
 

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. 
Nr 206, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:  

 1) w  § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

  „2) zapomóg małżonkom albo dzieciom lub rodzicom żołnierzy zawodowych, którzy 
zaginęli podczas wykonywania zadań służbowych lub ponieśli śmierć.”; 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zapomoga, o której mowa w art. 84 ust. 1a ustawy, może być przyznana jednorazowo, 
w okresie od dnia zaginięcia żołnierza zawodowego podczas wykonywania zadań 
służbowych lub śmierci żołnierza do 3 miesięcy po zaistnieniu tych okoliczności.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 

 
  MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, 

z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 
oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.  
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UZASADNIENIE 
 

 Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji określonej w art. 84 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 
1750, z późn. zm.). 

Powyższą problematykę reguluje obecnie rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 
dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród  i zapomóg 
żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1718) . 

Potrzeba zmiany przepisów w tym przedmiocie wynika z wprowadzenia do ustawy o 
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych możliwości przyznania zapomogi małżonkowi, 
dzieciom lub rodzicom żołnierza rodzicom żołnierza bez względu na okoliczności śmierci 
żołnierza niezawodowego, tj. nie tylko podczas wykonywania zadań służbowych. 

  

Ocena skutków regulacji 

I. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 
Podmiotami, na które będzie oddziaływało projektowane rozporządzenie są członkowie 
rodziny żołnierza zawodowego, który zaginął podczas wykonywania zadań służbowych lub 
poniósł śmierć. 

II. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie zostanie uzgodnione z Konwentem Dziekanów Korpusu 
Oficerów WP. 

III. Skutki wprowadzenia regulacji 

1.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków 
finansowych dla budżetu państwa.  

2.  Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

4.  Wpływ regulacji na rozwój regionów 

Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuacje regionów  
i rozwój regionalny. 

5.  Zgodność z prawem Unii Europejskiej 
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 
 
 
6-15-dg 



 
 
 

PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
 

z dnia                                   2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych  
i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu 
żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań 

służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego  
i pośrednictwa pracy 

 

Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb korzystania, na terenie kraju, przez 
żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonka oraz dzieci 
pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku  
z wykonywaniem zadań służbowych -  z pomocy w zakresie: 
 1) przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, 

odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy; 
 2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodków szkolenia, w których następuje 

przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu, albo miejsca odbywania praktyk 
zawodowych; 

 3) zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyuczenia do zawodu, albo miejsca odbywania 
praktyk zawodowych. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
 1) ustawa - ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 
2) pomoc rekonwersyjna - ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych  

i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostające na utrzymaniu 
żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań 
służbowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa 
zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu 
przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia; 

3) dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego – dzieci własne żołnierza 
zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, 
do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które: 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 
r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, 
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. 
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 a) nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub 
odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo 

  b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed 
osiągnięciem wieku określonego w lit. a; 
4) dowódca jednostki wojskowej – dowódcę jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 1 ustawy, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, lub do której 
został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej 
albo dyspozycji. 

   
§ 3. 1. Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są: 

 1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw 
pomocy rekonwersyjnej; 

   2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej 
„COAZ”; 

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej ,,OAZ”; 

4) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, właściwi ze względu na terytorialny zasięg 
działania wojewódzkich sztabów wojskowych; 

 5) dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych  w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej „WBE”.   

 2. Terytorialny obszar działania COAZ i OAZ, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa 
załącznik do rozporządzenia. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, pozostają na zaopatrzeniu 
finansowym odpowiednich WBE, o których mowa w ust. 1 pkt 5.    

§ 4. 1. Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby 
wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 
pkt 3 - 5 ustawy, dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza w ramach doradztwa 
zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i właściwym COAZ lub 
OAZ. 

2. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę 
okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza. 

3. Zajęcia grupowe realizowane są przez COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na 
miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę 
wojskową, w wymiarze do trzech dni. 

4. Były żołnierz zawodowy oraz małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza 
zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych 
mogą korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym. 

 
§ 5. 1. Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy oraz małżonek i dzieci pozostające na 

utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku  
z wykonywaniem zadań służbowych mogą korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub 
przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych 
do prowadzenia kształcenia i szkoleń. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu lub byłemu żołnierzowi 
zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, 
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który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych pokrywa się, do 
wysokości limitu, koszty za: 

1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu; 
2)  przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem ; 
3) noclegi w miejscu szkolenia. 
3. Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka 

szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 
kilometrów w jedną stronę. 

4. Wysokość limitu kosztów, o którym mowa w ust. 2, wynosi za: 
1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu - 150 % 

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 - dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia  
i z powrotem; 

3) noclegi - trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu 
za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.   

5. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się na podstawie 
złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, 
potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów. 

6. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego 
transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu 
pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą 
pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem przysługujących ulg. 
 7. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 dokonuje: 

1) dla żołnierza zawodowego - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 
zawodową służbę wojskową; 

2) dla byłego żołnierza zawodowego oraz małżonka i dzieci pozostające na utrzymaniu 
żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem 
zadań służbowych – właściwy terytorialnie dyrektor WBE. 

8. Byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej ze 
względu na zmiany organizacyjne, o których mowa w art. 114 ust. 2 ustawy, i nie posiadają 
uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych korzystają z pomocy w zakresie 
przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do wysokości dwukrotnego limitu, 
o którym mowa w ust. 4  pkt 1. 

§ 6. 1. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna, o której mowa w § 5, udzielana jest 
na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do dyrektora WBE.  

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora 
WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej 
COAZ lub OAZ. 

§ 7. 1. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom pozostającym na 
utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku  
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z wykonywaniem zadań służbowych pomoc rekonwersyjna, o której mowa w § 5, udzielana jest 
na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE.  

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub 
wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego COAZ lub OAZ. 

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 i 7, powinien zawierać, w szczególności: 
1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego 

zainteresowanego oraz numer PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego; 
2) formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub 

były żołnierz zawodowy oraz małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza 
zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań 
służbowych, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia; 

3) instytucję organizującą szkolenie; 
4) termin szkolenia; 
5) koszt szkolenia; 
6) uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej; 
7) przewidywane koszty przejazdów i noclegów; 
8) informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej. 

2. Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza: 
1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej; 
2) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń; 
3) zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub 

grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane. 
  3. Małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub 
poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych do wniosku dołącza:  

1) dokument potwierdzający pokrewieństwo z żołnierzem zawodowym, który zaginął 
lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych; 

   2) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 

§ 9. Zainteresowanemu zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, o której mowa w § 5, 
udziela w formie decyzji, dyrektor właściwego WBE. 

§ 10. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) do 
rozpatrywania odwołań wniesionych od decyzji dyrektorów WBE jest dyrektor komórki 
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej. 

§ 11. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi  
i dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć 
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, posiadającemu zgodę, o której mowa w § 9, 
dyrektor WBE pokrywa koszty szkolenia do wysokości nie większej niż limit określony w § 5, 
przez: 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 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, z 2004 r. Nr 
162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. 
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 1) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, 
na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; 

 2) wypłatę  należności za szkolenie - po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego 
opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem 
pozytywnym. 

§ 12. 1. Żołnierz zawodowy może, na swój wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy 
jednostki wojskowej, w której pełni zawodową służbę wojskową, decyzją dyrektora komórki 
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej na 
praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. 

2. Praktyka zawodowa może trwać do sześciu miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia 
przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

3. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio. 
4. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pokrycie kosztów 

przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem 
oraz noclegów w miejscu odbywania praktyk zawodowych, według zasad i limitów określonych 
w § 5. 

§ 13. Organy wojskowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 4, prowadzą dla byłych 
żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza 
zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych - 
pośrednictwo pracy.  

§ 14. 1. Były żołnierz zawodowy oraz małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza 
zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych 
ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o którym mowa w § 13, wniosek  
o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych  
z obronnością kraju - wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu 
wojskowego. 

2. Organ wojskowy, na wniosek zainteresowanego, przedstawia mu, w miarę możliwości, 
oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając jego 
potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym 
stanowisku pracy. 

3. Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi 
pośrednictwo pracy, przedstawia zainteresowanemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych 
rejonach przez niego wskazanych, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania 
zainteresowanego. 
 

§ 15. 1. Organy wojskowe wymienione w § 3, niezależnie od zakresu swego działania, 
prowadzą działalność informacyjną w zakresie rekonwersji żołnierzy zawodowych i byłych 
żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza 
zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 

2. Dowódcy jednostek wojskowych, w ramach prowadzonych szkoleń uzupełniających 
żołnierzy zawodowych, planują, co najmniej raz w roku, zajęcia na temat systemu rekonwersji 
żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które realizuje właściwy 
terytorialnie COAZ lub OAZ. 
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§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r.                
w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych 
żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego  
i pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 57, poz. 344). 

 
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

UZASADNIENIE 
 

 
W związku z pracami nad ustawą o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powstała konieczność opracowania nowego 
projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonka oraz 
dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z 
wykonywaniem zadań służbowych, z uprawnień, których mowa w ust 1-3a, z uwzględnieniem 
szczególnego traktowania tych żołnierzy, którzy nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalnych 
lub rentowych.  

Przedmiotowy projekt stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Obrony Narodowej 
zawartej w art. 120 ust. 4 znowelizowanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Zapisy proponowane w projektowanym akcie prawnym dają możliwość do 
korzystania z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego 
i pośrednictwa pracy również członkom najbliższej rodziny żołnierza zawodowego, który 
zginął lub poniósł śmierć podczas wykonywania zadań służbowych.  

Proponowane w projekcie zmiany odzwierciedlają wynikające potrzeby w tym zakresie 
oraz wyrażają troskę resortu ON o dobro rodziny żołnierza, który zginął lub poniósł śmierć 
podczas wykonywania zadań służbowych.  

  
Ocena Skutków Regulacji 
Wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa w 
wysokości szacowanej od ok. 60 000 zł do 75 000 zł. . 
Projekt rozporządzenia z uwagi na swój zakres podmiotowy, obejmujący wyłącznie określoną 
grupę osób (najbliższą rodzinę żołnierza) będzie miał pozytywny wpływu na rynek pracy  
i konkurencyjność gospodarki, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-17-dg 



 
 

PROJEKT  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z dnia                                   2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych  
z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskowa komisję lekarską trwałej lub 

czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby 
pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, a także małżonka oraz 

dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, 

doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy 

 
Na podstawie art. 133a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb korzystania, na terenie kraju, przez 
żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskowa komisję 
lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub 
choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, a także małżonka 
oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie:  

 1) przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, 
odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy; 

 2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodków szkolenia, w których następuje 
przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu, albo miejsca odbywania praktyk 
zawodowych; 

 3) zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyuczenia do zawodu, albo miejsca odbywania 
praktyk zawodowych. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

 1) ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pomoc rekonwersyjna - ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwolnionych  
z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskowa komisję lekarską trwałej lub 
czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby 
pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, a także małżonka oraz 
dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  
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w związku z wykonywaniem zadań służbowych, zawodowych w zakresie 
przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk 
zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia 
zatrudnienia; 

3) dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego – dzieci własne zainteresowanego, 
dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu 
zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które: 

a) nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub 
odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo 

  b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed 
osiągnięciem wieku określonego w lit. a; 

4) dowódca jednostki wojskowej – dowódcę jednostki wojskowej, w której pełnił czynną służbę 
wojskową żołnierz 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 . 

 

  § 3. 1. Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są: 

 1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw 
pomocy rekonwersyjnej; 

   2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej 
„COAZ”; 

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej ,,OAZ”; 

4) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, właściwi ze względu na terytorialny zasięg 
działania wojewódzkich sztabów wojskowych; 

 5) dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych  w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej „WBE”.   

 2. Terytorialny obszar działania COAZ i OAZ, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa 
załącznik do rozporządzenia. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, pozostają na zaopatrzeniu 
finansowym odpowiednich WBE, o których mowa w ust. 1 pkt 5.    

   
  § 4.. Żołnierz 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 oraz 
małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł 
śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych mogą korzystać z doradztwa 
zawodowego w trybie indywidualnym. 
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§ 5. 1. Żołnierz 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 oraz małżonek i 
dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w 
związku z wykonywaniem zadań służbowych mogą korzystać z przekwalifikowania 
zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz  

w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, zainteresowanemu pokrywa się, do wysokości 
limitu, koszty za: 

1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu; 

2)  przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem ; 

3) noclegi w miejscu szkolenia. 

3. Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka 
szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 
kilometrów w jedną stronę. 

4. Wysokość limitu kosztów, o którym mowa w ust. 2, wynosi za: 

1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu - 150 % 
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 - dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia  
i z powrotem; 

3) noclegi - trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu 
za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.   

5. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się na podstawie 
złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, 
potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów. 

6. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego 
transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu 
pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą 
pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem przysługujących ulg. 

 7. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 dokonuje właściwy terytorialnie 
dyrektor WBE. 

8. Żołnierze którzy zostali inwalidami w następstwie wypadku lub choroby pozostających  
w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej korzystają z pomocy w zakresie 
przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do wysokości dwukrotnego limitu, 
o którym mowa w ust. 4  pkt 1. 
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§ 6. Zainteresowanym pomoc rekonwersyjna, o której mowa w § 5, udzielana jest na 
podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE.  

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub 
wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego COAZ lub OAZ. 

 
§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 powinien zawierać, w szczególności: 

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego 
zainteresowanego oraz numer PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego; 

2) formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać, w tym pełną nazwę 
szkolenia i kierunek szkolenia; 

3) instytucję organizującą szkolenie; 

4) termin szkolenia; 

5) koszt szkolenia; 

6) uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej; 

7) przewidywane koszty przejazdów i noclegów; 

8) informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej. 

2. Żołnierz 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 
do wniosku dołącza: 

1) wyciąg z rozkazu dowódcy o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej; 

2) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń; 

3) zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach indywidualnych z doradztwa 
zawodowego, jeśli były one realizowane. 

  3. Małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub 
poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych do wniosku dołącza:  

1) dokument potwierdzający pokrewieństwo z żołnierzem zawodowym, który zaginął 
lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych; 

   2) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 

§ 8. Zainteresowanemu zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, o której mowa w § 5, 
udziela w formie decyzji, dyrektor właściwego WBE. 

§ 9. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) do 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 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, z 2004 r. Nr 
162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. 
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rozpatrywania odwołań wniesionych od decyzji dyrektorów WBE jest dyrektor komórki 
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej. 

§ 10. Zainteresowanemu, posiadającemu zgodę, o której mowa w § 8, dyrektor WBE 
pokrywa koszty szkolenia do wysokości nie większej niż limit określony w § 5, przez: 

 1) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, 
na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; 

 2) wypłatę  należności za szkolenie - po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego 
opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem 
pozytywnym. 

 

§ 11. Organy wojskowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 4, prowadzą dla 
zainteresowanych pośrednictwo pracy.  

§ 12. 1. Zainteresowani składają do organu wojskowego, o którym mowa w § 11, wniosek  
o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych  
z obronnością kraju - wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu 
wojskowego. 

2. Organ wojskowy, na wniosek zainteresowanego, przedstawia mu, w miarę możliwości, 
oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając jego 
potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym 
stanowisku pracy. 

3. Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi 
pośrednictwo pracy, przedstawia zainteresowanemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych 
rejonach przez niego wskazanych, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania 
zainteresowanego. 

 
§ 13.  Dowódcy jednostek wojskowych, w ramach prowadzonych szkoleń żołnierzy planują, 

co najmniej raz w roku, zajęcia na temat systemu rekonwersji, które realizuje właściwy 
terytorialnie COAZ lub OAZ. 

 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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UZASADNIENIE 
 

 

W związku z pracami nad ustawą o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powstała konieczność opracowania nowego 
projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez 
wojskową komisję lekarska trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie 
wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, a także 
małżonka oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć  
w związku z wykonywaniem zadań służbowych.  

Przedmiotowy projekt stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Obrony Narodowej 
zawartej w art. 133a ust. 3 znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.   

Zapisy proponowane w projektowanym akcie prawnym dają wspomnianej grupie 
analogiczne prawa do korzystania z pomocy rekonwersyjnej jakie przysługują byłym 
żołnierzom zawodowym  

Ponadto w projektowanym akcie szczególnie potraktowano żołnierzy, którzy stali się 
inwalidami w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej. 

Proponowane w projekcie zmiany odzwierciedlają założenia związane z procesem 
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.  

  

Ocena Skutków Regulacji 
Wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa w 
wysokości szacowanej od 1 000 000 do 1 650 0000 zł. . 

Projekt rozporządzenia z uwagi na swój zakres podmiotowy, obejmujący wyłącznie określoną 
grupę żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz ich rodziny będzie miał 
pozytywny wpływu na rynek pracy i konkurencyjność gospodarki, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-16-dg 
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PROJEKT 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z dnia…………..2008 r. 

 
 

w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych i przekazywaniu 
środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi 

 
 

Na podstawie art. 27 ust. 4 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.1) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje świadczeń socjalnych; 
2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń socjalnych; 
3) tryb i warunki przyznawania świadczeń socjalnych  
4) wysokość, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania pomocy pieniężnej na kształcenie; 
5) sposób przekazywania przyznanych świadczeń socjalnych osobom pobierającym 

zaopatrzenie emerytalne; 
6) sposób gospodarowania środkami funduszu socjalnego; 
7) okoliczności uzasadniające przekazanie środków funduszu socjalnego między 

wojskowymi organami emerytalnymi; 
8) tryb i formę podejmowania decyzji o przekazywaniu środków funduszu socjalnego 

między wojskowymi organami emerytalnymi. 
 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenie świadczeniobiorca oznacza osobę pobierającą 
emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną; 

 
§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych uwzględnia się następujących 

członków rodziny prowadzących ze świadczeniobiorcą wspólne gospodarstwo domowe: 
 1) małżonka; 
 2) dzieci nie pozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: 
a) do ukończenia 16. roku życia, 
b) do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2, nawet jeżeli pobierają naukę 
poza miejscem zamieszkania, 

c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym 
mowa w lit. a lub b, 

d) bez względu na wiek przy orzeczonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym. 
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2. Dziecko pobierające wojskową rentę rodzinną, które ukończyło 25. rok życia, będąc na 
ostatnim roku studiów w szkole wyższej, jest uprawnione do korzystania ze świadczeń 
socjalnych do zakończenia tego roku studiów. 

§ 4. 1. Przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń 
socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub,  
w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu 
miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na 
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, kwoty dodatku 
pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone  
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu 
świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych. 

             2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego 
świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie 
bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

 
§ 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych: 

 1) zapomogi pieniężnej; 
 2) całkowitego zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej; 
 3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach 

rehabilitacyjnych; 
 4)  częściowego zwrotu kosztów zorganizowanego wypoczynku; 
 5) częściowego zwrotu kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
 6)  częściowego zwrotu kosztów pogrzebu, niezależnie od przysługującego z tego tytułu 

zasiłku pogrzebowego; 
 7)  pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. 

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
3, 4, 5 i 6 nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej 
dziesięciokrotność najniższej emerytury. 

§ 6.1. Świadczenia socjalne przyznaje wojskowy organ emerytalny, na wniosek 
świadczeniobiorcy lub organizacji społecznej albo z urzędu na podstawie danych zawartych  
w aktach emerytalnych w ramach posiadanych środków na ten cel. 

 2. Świadczenie socjalne, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 7, przyznaje wojskowy 
organ emerytalny na podstawie danych zawartych w aktach emerytalnych. 

§ 7. 1. Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego należy 
dołączyć: 
 1) oświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa  

w § 3; 
 2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty 

potwierdzające zdarzenia losowe. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 8. Przyznane świadczenie socjalne jest przekazywane na rachunek bankowy 
świadczeniobiorcy lub przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania. 
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§ 9. 1. Zapomogę pieniężną przyznaje się w wysokości od 40 % kwoty stanowiącej 
trzykrotność najniższej emerytury do kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej 
emerytury. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana 
w wysokości wyższej od określonej w ust. 1. 

3. Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał. 
 
§ 10. 1. Koszty opieki paliatywno-hospicyjnej świadczeniobiorcy i członków rodziny, o 

których mowa w § 3, obejmują koszty usług świadczonych w zakresie wszechstronnej opieki 
chorego. 

2. Zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w ciągu roku 
kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwudziestokrotność najniższej 
emerytury. 

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie rachunku lub 
faktury. 

 
§ 11.1. Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz 

zakładach rehabilitacyjnych, wynosi 30% opłaty, z wyłączeniem zakwaterowania  
w apartamencie. 

 2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na podstawie rachunku lub faktury za 
jeden pobyt w roku kalendarzowym, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych 
świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, skierowanych przez 
uprawnione podmioty.  

§ 12. 1. Częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku świadczeniobiorcy  
lub członków rodziny, o których mowa w § 3, przyznaje się w wysokości 30 % kwoty 
stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury. 

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się za jeden pobyt nie dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowych na podstawie rachunku lub faktury, raz na dwa lata kalendarzowe. 

 
§ 13. 1. Częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci 

pobierających wojskową rentę rodzinną oraz członków rodziny, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2, w formie kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół i innych  
o podobnym charakterze przyznaje się w wysokości 30% kwoty stanowiącej trzykrotność 
najniższej emerytury. 

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na podstawie rachunku lub faktury za 
jeden pobyt w roku kalendarzowym, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. 

 
§ 14. Częściowy zwrot kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy lub członków rodziny,  

o których mowa w § 3, przyznaje się w wysokości kwoty stanowiącej dwukrotność najniższej 
emerytury. 

 
§ 15 Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się dwa razy w roku 

kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury. 
 
§ 16. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego 

roku, opracowuje preliminarz na dany rok kalendarzowy wykorzystania środków funduszu 
socjalnego, określając kierunki wydatków. 

§ 17. Do czasu przekazania całości środków funduszu socjalnego na rachunek bankowy, 
o którym mowa w art. 27 ust. 2b ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, wojskowy organ emerytalny może 
wydatkować miesięcznie do 1/12 środków zaplanowanych na fundusz socjalny na dany rok. 
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§ 18. Wojskowy organ emerytalny przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w 
terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków 
funduszu socjalnego za ubiegły rok oraz, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, 
sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za pierwsze półrocze 
danego roku oraz informację o możliwości przekazania niewykorzystanych środków 
funduszu socjalnego. 

§ 19. 1. Na wniosek wojskowego organu emerytalnego między wojskowymi organami 
emerytalnymi mogą być przekazywane środki funduszu socjalnego w przypadku, gdy: 
 1) wojskowy organ emerytalny nie wykorzystał, co najmniej 30 % posiadanych środków, a 

z oceny realizacji wydatków wynika, że środki funduszu socjalnego nie zostaną w pełni 
wykorzystane; 

 2) niedobór środków w innych wojskowych organach emerytalnych został spowodowany 
sytuacją nadzwyczajną lub wystąpiły zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń 
socjalnych. 
2. Oceny wysokości zrealizowanych wydatków funduszu socjalnego oraz prognozy, co 

do potrzeb środków na świadczenia socjalne dokonuje wojskowy organ emerytalny. 
 
§  20. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 
października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1829). 

 
§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 

r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 
1829). 

 
§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 

r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami 
emerytalnymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1720). 

§ 23.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

_______ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i 

Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. oraz z 
2007 r. Nr 82, poz. 559. 

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 
maja1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez 
osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 64, 
poz. 311, z 1997 r. Nr 135, poz. 918 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 230), które utraciło moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
130, poz. 1085). 

 
 
 
 
 

 MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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UZASADNIENIE 
 
  Projekt rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów 
wojskowych i przekazywaniu środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami 
emerytalnymi zastąpi obecnie obowiązujące dwa odrębne rozporządzenia: w sprawie funduszu 
socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz w sprawie przekazywania środków 
funduszu socjalnego miedzy wojskowymi organami emerytalnymi. 

Zaproponowane zmiany mają głównie na celu wprowadzenie lepszych, 
czytelniejszych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie środków 
przeznaczonych na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących emerytów i rencistów 
wojskowych oraz członków ich rodzin. Inne zapisy mają charakter porządkujący oraz 
uściślający. Przedstawione propozycje nie naruszają konstrukcji aktu prawnego oraz nie 
wywołują skutków finansowych. 

 
Projekt wprowadza następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 2 dodano ppkt d, który poszerza krąg osób prowadzących ze 
świadczeniobiorcą wspólne gospodarstwo o dzieci mające orzeczoną 
niepełnosprawność. Dzieci te wymagają opieki i pomocy ze strony rodziców zatem 
należałoby ich uwzględniać w wydatkach domowego budżetu; 

2)  w § 4 uproszczono sposób wyliczania dochodu rodziny, pozwoli to na większą 
czytelność tego zapisu; 

3) w § 5 ust. 1 na wniosek organizacji społecznej rozszerzono katalog świadczeń 
socjalnych. Wprowadzono częściowy zwrot kosztów leczenia na skierowany pobyt  
w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych w wysokości 50% 
opłaty, dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku oraz częściowy zwrot 
kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy lub uprawnionych członków rodziny; 

4) w § 7 ust. 2 zawarto wzór wniosku o świadczenie socjalne. Ujednolicony, 
uproszczony druk ułatwi emerytom i rencistom występowanie o pomoc socjalną; 

5) w § 9 określono wysokość przyznanej zapomogi pieniężnej (od 40% trzykrotności 
najniższej emerytury do dziesięciokrotności najniższej emerytury). Uwzględnione 
zostały rosnące koszty utrzymania, zwiększone wydatki na leki, usługi medyczne, 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego itd. Wprowadzono nową formę pomocy dla dzieci 
pobierających wojskową rentę rodzinną po zmarłych żołnierzach, których śmierć 
nastąpiła w czasie wykonywania zadań służbowych w kraju oraz poza granicami 
państwa. Jest to pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dzieci, które ukończyły 
16 lat i pobierają naukę. Ponadto ograniczono częstotliwość przyznawania zapomóg – 
raz na kwartał. Podyktowane to zostało faktem, że sporo osób występuje, co miesiąc  
o zapomogę, traktując ją jako dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego. Tym 
samym osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i o pomoc występują 
sporadycznie nie mogą jej uzyskać ze względu na brak środków; 

6) w § 10 złagodzono wymogi dla osób kwalifikujących się do opieki paliatywno-
hospicyjnej. Często zdarza się, że pomocy wymagają osoby, które nie posiadają 
orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji np. uległy wypadkowi bez 
skutków trwałych, względnie członkowie rodziny nie mogą spełniać opieki ze 
względu na wiek (nieletnie dzieci) niepełnosprawność lub pobieraniem nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania. Skorygowania wymaga również maksymalna 
wysokość zwrotu poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej do kwoty 
stanowiącej dwudziestokrotność najniższej emerytury. Dotychczasowa wysokość 
(dziewięciokrotność najniższej emerytury) przy drożejących kosztach obsługi w tym 
zakresie jest zdecydowanie niewystarczająca. Zmiany zostały wprowadzone w wyniku 
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postulatów wojskowego środowiska emeryckiego oraz dotychczasowej praktyki 
wojskowych organów emerytalnych; 

7)  w § 11 określono wysokość dopłaty do kosztów pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach 
oraz zakładach rehabilitacyjnych na terenie kraju, przyjmując 30% opłaty za pobyt 
skierowany przez uprawnione podmioty; 

8)  w § 12 ustalono, że częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla 
świadczeniobiorcy i członków rodziny przysługiwać ma raz na dwa lata, za pobyt 14 
dniowy, w wysokości 30% trzykrotności najniższej emerytury. Taki zapis pozwoli 
większej ilości świadczeniobiorców skorzystać z dopłaty do wypoczynku; 

9)  w § 13 przyjęto częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży, sprecyzowano formy tego wypoczynku, określono wysokość dopłaty 
(30% trzykrotności najniższej emerytury) oraz określono długość pobytu. Nowy zapis 
pozwoli na szersze udostępnienie dzieciom z rodzin emeryckich zorganizowanego 
wypoczynku;  

10) w § 14 określono jednakową wysokość dopłaty do kosztów pogrzebu tj. w wysokości 
dwukrotnej najniższej emerytury. Pozwoli to na pomoc rodzinie, która znalazła się  
w trudnej sytuacji życiowej w wyniku śmierci żywiciela, bądź uprawnionego członka 
rodziny; 

11) wprowadzono zapisy § 16 - 19 z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  
6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego 
między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1720)  
i jednocześnie zaproponowano, aby wojskowe organy emerytalne składały informację 
Ministrowi Obrony Narodowej o możliwości przekazania pozostałości środków 
funduszu socjalnego już po I półroczu, a nie jak to jest obecnie po III kwartałach. 
 
Wprowadzenie w nowym rozporządzeniu wyżej przedstawionych zmian pozwoli na 

lepszy i sprawiedliwszy podział funduszu socjalnego przez wojskowe biura emerytalne. 
Umożliwi również szerszemu kręgowi podmiotów na skorzystanie z doraźnej pomocy 
finansowej. Wyłączono szczególnie drażliwy przepis dotyczący dopłaty do kosztów leczenia. 
Wiadomo, że emeryci i renciści w większości to ludzie w podeszłym wieku, schorowani 
ponoszący znaczne wydatki na leczenie. Zatem z tytułu wydatków na leczenie 
świadczeniobiorcy otrzymają pomoc w formie zapomogi pieniężnej. Także pomoc materialna 
dla osób wymagających opieki paliatywno-hospicyjnej ma szczególną wymowę moralną. 
Należy zatem pomoc tę postrzegać w szerszych aspektach działania socjalnego. Natomiast 
rozszerzony katalog świadczeń pozwoli na doraźne wsparcie wobec przykrych  
i nieuniknionych zdarzeń życiowych.  
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego. 
Emeryci i renciści wojskowi. 

2. Konsultacje społeczne. 
Projekt rozporządzenia skonsultowano z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów WP, 
Zarządem Głównym Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP 
oraz Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.  

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych. 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na dochody i nie zwiększy 
wydatków z budżetu państwa. Fundusz socjalny tworzony jest przez wojskowe biura 
emerytalne na warunkach określonych w powołanej na wstępie wojskowej ustawy 
emerytalnej. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 
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Regulacja nie wpłynie na rynek pracy i nie wiąże się z powstaniem lub utratą miejsc 
pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną  
i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój regionalny. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej. 
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-18-dg 



PROJEKT 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia .............................. 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki dla dzieci, którym przysługuje renta rodzinna po zmarłych żołnierzach 

 
 

Na podstawie art. 50a ust. 5 ustawy 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.1)) zarządza 
się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na 
kontynuowanie nauki dla dzieci, którym przysługuje renta rodzinna po żołnierzach zmarłych w 
czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby wojskowej, 
jeżeli śmierć nastąpiła wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania 
służby wojskowej. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) pomocy – należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 50a  ust. 1 ustawy z dnia 29 
maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zwanej dalej 
„ustawą”; 

2) dziecku – należy przez to rozumieć zstępnego, któremu na podstawie art. 50a ust. 1 i 2 ustawy 
przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. 

§ 3. 1. Pomoc przyznaje Minister Obrony Narodowej w drodze decyzji administracyjnej.  

2. Wydatki z tytułu pomocy są pokrywane z budżetu państwa  z części, której dysponentem jest 
Minister Obrony Narodowej.   

§ 4. 1 Wojskowym organem właściwym do wypłaty świadczenia z tytułu pomocy jest  
Wojewódzki Sztab Wojskowy. 

2. Właściwość Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ustala się według miejsca zamieszkania 
dziecka, uprawnionego do otrzymania pomocy. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, składa do Ministra Obrony 
Narodowej dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy. 

2. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
terminie: 

1) do dnia 31 lipca – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

2) do dnia 30 września – w przypadku słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni. 

 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, 

poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264,  Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 
281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559.  
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3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania  
wnioskodawcy – jeśli nie jest nim dziecko; 

2)  numer i datę wydania aktu zgonu żołnierza oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu; 

3) numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgony żołnierza ze 
służbą oraz oznaczenie komisji wydającej to orzeczenie. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub 
kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym 
lub akademickim; 

2)  zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego 
lub akademickiego. 

 § 6. 1. Pomoc przyznawana jest jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi 
sześciokrotność najniższej emerytury, określonej w przepisach o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

     2. Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach: 

1) pierwsza rata, za okres od września do grudnia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada; 

2) druga rata, za okres od stycznia do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia. 

 3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, 
pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie 
odpowiednim do okresu odbywania nauki. 

§ 7. 1. W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub niezaliczenia 
roku studiów pomoc w kolejnym roku nie przysługuje. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowodowanym okolicznościami niezależnymi od 
dziecka, w szczególności długotrwałą chorobą, pomoc w kolejnym roku może zostać przyznana. 

3. Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio § 5. Do wniosku 
dołącza się dokumentację potwierdzającą okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§ 8. 1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed 
wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty tej pomocy, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej, za 
pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję o 
wstrzymaniu wypłaty pomocy. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji określonej w art. 50a ust. 5 ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87,Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 
2004 r. Nr 121, poz. 1264,  Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 65 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559). 

Potrzeba wprowadzenia przepisów w tym przedmiocie wynika przede wszystkim z 
zagwarantowania w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dziecku, któremu przysługuje renta 
rodzinna przyznana w ramach uprawnień rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych.  

Proponowane rozwiązania dotyczą wszystkich dzieci pozostałych po żołnierzach, których 
śmierć nastąpiła w czasie wykonywania zadań służbowych. Pomoc finansowa na 
kontynuowanie nauki obejmowałaby swoim zakresem dzieci uczące się od 16 roku życia do 
ukończenia 25 lat. Byłaby ona przyznawana dwa razy w roku (semestralnie) w wysokości 
sześciokrotności najniższej emerytury (obecnie 3.584,76 zł brutto).   

 

Ocena skutków regulacji 

I. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 
Dzieci, którym przysługuje renta rodzinna przyznana w ramach uprawnień rodzin po 
zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych. 

II. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy, która ze względu na 
zakres regulacji nie została poddana konsultacjom społecznym. 

III. Skutki wprowadzenia regulacji 

1.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków 
finansowych dla budżetu państwa.  

2.  Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

4.  Wpływ regulacji na rozwój regionów 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuacje regionów  
i rozwój regionalny. 

5.  Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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PROJEKT 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia .............................. 2008 r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym  

 
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy 

niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i 
zapomóg oraz zapomóg członkom rodziny żołnierza, w przypadku jego zaginięcia podczas 
wykonywania zadań służbowych lub śmierci, warunki i tryb przyznawania zapomogi 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, a także właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o żołnierzu niezawodowym, należy przez to 
rozumieć żołnierzy: 

 1) odbywających: 

a) zasadniczą służbę wojskową, 

b) nadterminową zasadniczą służbę wojskową, 

c) przeszkolenie wojskowe, 

d) ćwiczenia wojskowe, 

e) okresową służbę wojskową; 

 2) pełniących służbę: 

a) wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

b) kandydacką. 

§ 2. 1. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie 
wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych. 

2. Żołnierzowi niezawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań 
służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki 
służbowe. 

                                                           
1) 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, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122,    

poz. 1025 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242. 
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§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe 
dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe - w stosunku do wszystkich żołnierzy 
niezawodowych odbywających służbę w podległej jednostce wojskowej. 

2. Dowódca, o którym mowa w ust. 1, może również przyznawać nagrody żołnierzom 
niezawodowym odbywającym służbę w podległej mu jednostce wojskowej niższego szczebla 
oraz żołnierzom skierowanym do wykonywania zadań służbowych w podległej mu jednostce 
wojskowej. 

3. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny przełożonego, który 
przyznał nagrodę. 

§ 4. 1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy dowódcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, albo 
na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się drogą służbową. 

§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu oraz członkowi 
rodziny żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 
1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej "ustawą", jest konieczność 
poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w 
art. 4 ust. 1 pkt 2 lub ust. 1b ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności 
mające wpływ na sytuację materialną żołnierza niezawodowego i jego rodziny. 

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, może być przyznana jednorazowo, w 
okresie od dnia zaginięcia żołnierza niezawodowego podczas wykonywania zadań służbowych 
lub śmierci żołnierza do 3 miesięcy po zaistnieniu tych okoliczności. 

 

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1c ustawy, jest konieczność poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych 
spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu 
zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza 
niezawodowego. 

§ 7. 1. Do przyznawania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu, stosuje się odpowiednio 
przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek 
zainteresowanego żołnierza niezawodowego.  

2. Zapomoga dla członka rodziny żołnierza, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy oraz 
żołnierza, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy może być przyznana na uzasadniony wniosek 
zainteresowanego. 

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz, o którym mowa w art. 4 ust. 1b 
ustawy, pełnił ostatnio służbę wojskową, informuje małżonka żołnierza niezawodowego, 
a w razie braku małżonka dzieci lub rodziców, o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony 
Narodowej w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2, z wnioskiem o przyznanie zapomogi. 

§ 8. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, wypłaty zapomogi dokonuje się 
według wyboru uprawnionego członka rodziny żołnierza niezawodowego, w formie 
bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu 
finansowym pozostawał żołnierz niezawodowy, albo w formie bezgotówkowej na rachunek 
bankowy (konto osobiste) pisemnie wskazany przez uprawnionego członka rodziny żołnierza 
niezawodowego. 
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§ 9.1. Zapomogę dla żołnierza, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, realizuje 
Wojewódzki Sztab Wojskowy. 

2. Właściwość Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ustala się według miejsca 
zamieszkania zainteresowanego. 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października              
2005 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym   
(Dz. U. Nr 206, poz.1717). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

       MINISTER OBRONY NARODOWEJ  
 

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

U Z A S A D N I E N I E 
 Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji określonej w art. 4 ust. 3 ustawy                     
z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
693 z późn. zm.). Powyższą problematykę reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg 
żołnierzom niezawodowym (Dz. U. Nr 206, poz.1717). 

Istotną zmianą, zgodną z nowelizacją ustawy, jest możliwość przyznania zapomogi 
małżonkowi, dzieciom lub rodzicom żołnierza rodzicom żołnierza bez względu na okoliczności 
śmierci żołnierza niezawodowego, tj. nie tylko podczas wykonywania zadań służbowych. 

Potrzeba wprowadzenia przepisów w tym przedmiocie wynika także z wprowadzenia 
do ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych możliwości przyznawania przez Ministra 
Obrony Narodowej zapomogi 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.   

 Utrzymano zapis zakładający przyznawanie zapomogi żołnierzowi niezawodowemu              
z inicjatywy dowódcy jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu 
lub równorzędne albo wyższe lub na wniosek przełożonego żołnierza. Zapomoga będzie mogła 
być przyznana również na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza niezawodowego 
lub członka rodziny żołnierza niezawodowego, który poniósł śmierć albo zaginął podczas 
wykonywania zadań służbowych.  

Ocena skutków regulacji 

I. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 
Podmiotami, na które będzie oddziaływało projektowane rozporządzenie są żołnierze 
niezawodowi i członkowie ich rodzin oraz byli żołnierze niezawodowi. 

II. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy, która ze względu na 
zakres regulacji nie została poddana konsultacjom społecznym. 

III. Skutki wprowadzenia regulacji 

1.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych 
dla budżetu państwa.  

2.  Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

4.  Wpływ regulacji na rozwój regionów 
Wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuacje regionów  
i rozwój regionalny. 

5.  Zgodność z prawem Unii Europejskiej 
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 




