UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 października
2008 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a wyraz "Żołnierz" zastępuje się wyrazami "Były żołnierz";

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b oraz w art. 2 w pkt 2, w art. 133a w ust. 3 wyrazy "mogą
korzystać" zastępuje się wyrazami "mogą bezterminowo korzystać";

3)

w art. 2 w pkt 2, w art. 133a w ust. 4 wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się
wyrazami "o których mowa w ust. 1 i 2";

4)

w art. 3, w art. 50a w ust. 1 wyrazy "Dziecku, któremu przysługuje renta rodzinna"
zastępuje się wyrazami "Dziecku, które pobiera rentę rodzinną";

5)

w art. 3, w art. 50a w ust. 2 wyrazy "jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej
jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia" zastępuje się wyrazami "jeżeli ukończyły
16 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia";

-26)

w art. 5 w pkt 1, w art. 27 w ust. 6:
a) wyrazy "16 lat życia" zastępuje się wyrazami "16 roku życia",
b) wyrazy "do osiągnięcia 25 lat życia" zastępuje się wyrazami "do ukończenia
25 roku życia";

7)

w art. 5 w pkt 1, w art. 27 w ust. 11 w pkt 1 wyrazy "świadczeń socjalnych,
wysokość" zastępuje się wyrazami "świadczeń socjalnych, a w szczególności
wysokość";

8)

w art. 6 w pkt 1 w lit a, w ust. 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
"- w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu
żołnierzowi w dniu śmierci,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 3 października 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 8 poprawek.
Poprawka oznaczona nr 2 wprowadza zmiany do przepisów, które przyznają pomoc
rekonwersyjną dzieciom i małżonkowi żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku
z wykonywaniem zadań służbowych. Ponieważ przepisy te odsyłają do pomocy, o której
mowa w ust. 1, uzasadnionym jest rozumowanie, z którego wynika, że pomoc rekonwersyjna
będzie przyznawana przez okres dwu lat od chwili zaginięcia lub śmierci żołnierza. Za taką
wykładnią przepisu przemawia również brzmienie innych przepisów zawartych w
zmienianych artykułach (ust. 1a w art. 120 ustawy, o której mowa w art. 1 oraz ust. 2 w art.
133a ustawy, o której mowa w art. 2) wyraźnie przyznających tę pomoc bezterminowo
żołnierzom, którzy zostali zwolnieni ze służby w następstwie wypadku lub choroby,
pozostających w związku z pełnieniem służby za granicą. W przypadku małoletnich dzieci
zaginionego lub zmarłego żołnierza prawo do pomocy rekonwersyjnej przyznane na 2 lata
wydaje się iluzoryczne i możliwe do wykonania w znacznie ograniczonym wymiarze. Stąd
propozycja Senatu, by pomoc przyznawana rodzinie zaginionego lub zmarłego żołnierza
przysługiwała bezterminowo.
Wprowadzenie poprawki nr 4 Senat uznał za wskazane ze względu na potrzebę
ujednolicenia terminologii ustawy. Senat wyraża także tą poprawką swoje przekonanie, że
organy przyznające pomoc na kontynuowanie nauki powinny stwierdzać, czy dane dziecko
pobiera rentę rodzinną, nie powinny natomiast ponownie badać czy renta rodzinna dziecku
przysługuje.
Pragnąc wyrazić potrzebę wsparcia i zrozumienie dla trudnej sytuacji rodzin
żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych Senat
zadecydował, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki będzie obejmowała dzieci uczące
się i studiujące do ukończenia przez nie 25 roku życia. Propozycje takich zmian zawierają
poprawki nr 5 i 6.
W przepisie art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, który stanowi, że w
razie śmierci żołnierza jego rodzinie przysługuje odprawa mieszkaniowa dwukrotnie
zapisano, że warunkiem przyznania tej odprawy jest: (w przepisach ust. 3 pkt 1 i 2) "nabycie
przez żołnierza do dnia śmierci uprawnień do emerytury" oraz ( drugi raz w przepisie ust. 3 w

-4lit. a) "spełnianie przez żołnierza w dniu śmierci warunków do uzyskania emerytury
wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej". Senat po wyjaśnieniu powyższej kwestii uznał
potrzebę wprowadzenia odpowiedniej poprawki, polegającej na wykreśleniu zbędnego
powtórzenia (poprawka oznaczona nr 8).
Pozostałe poprawki oznaczone numerami 1, 3 i 7 mają na celu doprecyzowanie
przepisów ustawy.

