
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 27 lipca 2011 r. Druk nr 1273 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 27 lipca 2011 r. nad ustawą  

o weteranach działań poza granicami państwa,  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 23 i 24. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Rodziny i Polityki Społecznej  Obrony Narodowej 
 (-) Mieczysław Augustyn  (-) Henryk Górski 
 
 

u
Data publikacji



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 

 

1)  po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

"Art. 2a. Weteranem w rozumieniu art. 2 może być także: 

1) dziennikarz będący korespondentem wojennym, jeżeli 

swoje obowiązki poza granicami państwa w ramach 

działań, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, wykonywał 

nie krócej niż przez okres 60 dni; 

2) przedstawiciel organizacji pozarządowej niosącej 

pomoc humanitarną dla ludności objętej misją 

pokojową lub stabilizacyjną albo akcją ratowniczą 

prowadzoną przez grupę ratowniczą Państwowej Straży 

Pożarnej, jeżeli swoje obowiązki na podstawie 

skierowania wykonywał łącznie przez okres nie krótszy 

niż 60 dni."; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

2)  w art. 4 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. k 

i l w brzmieniu: 

"k) wydawcę, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, 

l) organizację pozarządową, za zgodą Ministra Obrony 

Narodowej;"; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

3)  w art. 4 w pkt 4 wyraz "wyznaczony" zastępuje się wyrazem 

"wydzielony"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
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4)  art. 12–14 oznacza się jako art. 4a–4c; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 7. 

 

5)  w art. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustanawia się wojskową odznakę honorową "Za 

Poświęcenie i Odwagę", 

b) użyte w ust. 2 oraz czterokrotnie w ust. 3, w różnej liczbie 

i przypadku, wyrazy "Wojskowa Odznaka Honorowa za Rany 

i Kontuzje" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie 

i przypadku wyrazami "wojskowa odznaka honorowa "Za 

Poświęcenie i Odwagę""; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. 1. Ustanawia się wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje". 

2. Tworzy się fundusz przeznaczony na wojskową odznakę 

"Za Rany i Kontuzje", którego dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej. 

3. Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione 

podczas działań poza granicami państwa, może przyznać 

weteranowi poszkodowanemu–żołnierzowi, wojskową 

odznakę "Za Rany i Kontuzje". 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wręczania 

odznaki, 

2) szczegółowy tryb występowania z wnioskiem o 

przyznawanie odznaki, 

3) osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o 

Poprawka 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
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przyznanie odznaki, 

4) rodzaje, wzór i sposób noszenia odznaki, 

5) szczegółowe warunki tworzenia i dysponowania 

funduszem przeznaczonym na odznakę, 

6) wysokość i sposób ustalania wysokości funduszu 

przeznaczonego na odznakę, 

8) komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony 

Narodowej właściwą do ewidencjonowania, zakupu 

oraz dystrybucji odznaki 

- o której mowa w ust. 1. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy 

uwzględnić kryteria przyznawania wojskowej odznaki "Za 

Rany i Kontuzje", obejmujące przede wszystkim 

okoliczności odniesienia ran i kontuzji oraz ich związek 

z wykonywaniem czynności służbowych, a także ilość 

i stopień obrażeń, jakie w wyniku ran i kontuzji poniósł 

weteran poszkodowany-żołnierz, potwierdzonych 

orzeczeniem właściwej wojskowej komisji lekarskiej."; 

 

7)  użyte w art. 16 w ust. 1, 2 i czterokrotnie w ust. 3, w różnej liczbie i 

przypadku, wyrazy "Wojskowa Odznaka Honorowa za Rany i 

Kontuzje" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 

wyrazami "wojskowa odznaka honorowa "Za Rany i Kontuzje""; 

 

Poprawka 
KRPS 

8)  w art. 17 w ust. 1 i 2 oraz w art. 18 w ust. 1 i 2 wyrazy "Odznakę 

Honorową" zastępuje się wyrazami "odznakę honorową"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 

9)  w art. 19 w ust. 2 wyrazy "tego umundurowania" zastępuje się 

wyrazami "takiego umundurowania i wyekwipowania"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 

10)  w art. 20 w ust. 1 w pkt 11 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje 

się pkt 12 w brzmieniu: 

"12) wojewodę"; 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
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11)  w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, o którym mowa w 

ust.1, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany 

przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia 

o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału 

rachunku za zakwaterowanie."; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 24 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 22 w ust. 1 wyrazy "art. 44 ust. 1b" zastępuje się wyrazami "art. 

44 ust. 1c"; 

 

Poprawka 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 26 w ust. 5 wyraz "kwoty" zastępuje się wyrazami "pełnej 

stawki"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 

14)  w art. 26 w ust. 7 w zdaniu pierwszym na końcu dodaje się wyrazy 

", z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki lub studiów, o których 

mowa w ust. 6"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  w art. 29 w ust. 1 skreśla się wyrazy "art. 17,"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

16)  w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "wiek 

i stan zdrowia" zastępuje się wyrazami "wiek lub stan zdrowia"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 17 i 18 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 31 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "oraz możliwość 

korzystania z zapomogi z innego tytułu" zastępuje się wyrazami "oraz 

sytuacje, w których weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-

Poprawka 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
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żołnierz ma prawo do korzystania z zapomóg na podstawie przepisów 

odrębnych"; 

 

18)  w art. 32 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "oraz możliwość 

korzystania z zapomogi z innego tytułu" zastępuje się wyrazami "oraz 

sytuacje, w których weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran 

poszkodowany-funkcjonariusz ABW ma prawo do korzystania z 

zapomóg na podstawie przepisów odrębnych"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 34 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w 

działaniach poza granicami państwa do okresu, od którego zależy 

przyznanie emerytury lub renty, zalicza się w wymiarze 

podwójnym."; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

20)  w art. 36 w ust. 6 wyraz "wymiaru" zastępuje się wyrazami "podstawy 

wymiaru"; 

 

Poprawka 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22. 

 

21)  w art. 41: 

a) w pkt 1 w lit. a: 

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"lit. a i b otrzymują brzmienie:", 

- dodaje się lit. b w brzmieniu: 

"b) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, na 

terytorium państw w całości lub części uznanych za strefę 

działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w art. 22 ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. 

Poprawka 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
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zm.) albo czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których 

mowa w art. 25 pkt 1 albo w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z 

późn. zm.), lub kierował wykonywaniem takich 

czynności,", 

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

"1a) pkt 1c otrzymuje brzmienie: 

"1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego po 

zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania 

zadań służbowych, o których mowa w art. 25 pkt 1 lub w 

art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich 

czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez 

względu na wiek i stan zdrowia;";"; 

 

22)  w art. 41: 

b) w pkt 1 w lit. a: 

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"lit. a i b otrzymują brzmienie:", 

- dodaje się lit. b w brzmieniu: 

"b) w czasie pełnienia służby wywiadowczej poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w strefie działań wojennych, 

jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności operacyjno-

rozpoznawcze, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub 

art. 22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), w art. 25 

pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Poprawka 
KRPS 
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Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.), lub 

kierował wykonywaniem takich czynności,", 

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

"1a) pkt 1c otrzymuje brzmienie: 

"1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego po 

zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania 

zadań służbowych, o których mowa w art. 25 pkt 1 lub w 

art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich 

czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez 

względu na wiek i stan zdrowia;";"; 

 

23)  w art. 42 , w art. 9a wyrazy "przepisy art. 73 ust. 2 pkt 3, art. 84 ust. 1a, 

1aa i 1ab, art. 99 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 pkt 7" zastępuje się 

wyrazami "przepisy art. 73 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 2 pkt 7, art. 84 ust. 

1a, 1aa i 1ab oraz art. 99 ust. 2 i 3"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  w art. 44: 

a) w pkt 6 w lit. a, w ust. 1a wyrazy "art. 44 ust. 1b" zastępuje się 

wyrazami "art. 44 ust. 1c", 

b) w pkt 8 w lit. a, w pkt 11 wyrazy "art. 44 ust. 1a i 1b" zastępuje się 

wyrazami "art. 44 ust. 1a–1c"; 

 

Poprawka 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

25)  art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.". 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


