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' Dźiennik u.staw Nr 53 6(}2 

li} wart. 57 : 
a) W ust. 1 dodaje się n~" końcu zdanie: 

"Należności te nie przysługują żołnierzowi, który bez
pośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojsko
wej został pr~yjęty do służby w Milicji Obywatel
~kiej.", , , , ' 

b) w ust. 2po wyrazach "art.sl . ust.. [ pk,tJ-..... ·s:' d()da
je się wyrę.zy "lub ust. i'i 

6) wart. 62: .. 
a) w ust: l wyrazy, "w. ciągu 6 miesięcy" zastępuje się 

wyrazami "W ciągu jednego roku", 
b) ust. .3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Jeżeli żołnierz nie moze . podjąć zatrudnienia lub 
złoży€: wniosku o skierowanie do pracy w termi-

Dach określonych w ' usL l ze względu na dlOro
bę powodującą niezdolność do pracy lub inwa
lidztwo-, zachowuje on uprawnienia określone VI 
ust. 1 w razie podjęcia zatrudnieńialub złożenia 
wniosku w ciągu 3 miesięcy od dni'austania nie
zdolności do pracy 'Iub inwalidztwa." 

Art 8S.Traci moc ustawa z. dnia 13 grudąfa' 1957 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym ' żołnierzy zawodowych i nad~ 
terminowych oraz ich r()gzin (Dz .. u; zl~63 r. Nr SS, poz. 299). 

Art. 89. ,Ustawa wchodzi wżycie z dniem' l , styq:nia 
1973 r. 
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USTAWA 
r 

z dnia 16 grudnia 1972 1: .. 
. 1 

o świadczeniach odszkodowawczych przyslugujących ·w , razie wypadków chorąb 
pozostających w zwiąl.ku ze służbą wojskową· 

Rozdział 1. 

Przepisy . ogólne. \ 

Art. 1. ' Swiadczenia ' odszkodowawcze określone .'IN usta
wie przysługują żołnierzowi, który doznał. trwałego uszczerb
ku na zdrqwiu wsktitek wypadku pozostającego w związku 
ż pełnieniem czynnej ,'Jłuż!ły wojskowej albo wskutek choro
by , powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub 
warunkami służby . wojSkowej; a także rodzinie żołnierza, 

który zmarł wskut~k takiego wypad,ku lub choroby. 

Art. 2. ' 1. Za wypadek pozostający w związku z pełnie
ńiem czynnej służby wojskowej uwaŻa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, które zaszło podczas lub 
w związku: . 

l) z wykonywaniem obowiązków służbowych albo polec;eń 
pr.zełożo~ych. 

2) 

3J 

4) 

5) 

6) 

z wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet 
bez polecenia prze/,ożonych, 

z wykonywani'em funKcji lub--zadań zleconych przez dzia
, łające ' w wojsku organizacje polityczne, zawodQwe lub 
społeczne, . 

z ratowaniem ludzi lub kil" mienia z grożącego niebez
pieczenstwa , albo' ralowaniem mienia -społecznego przed 
zniszczeniem lubzagarnięćiem, 

z udzielaniem przedstawicielowi orgalllipaństwowego 
pomocy przy speł:hianiuprzez niego czyriności -,urzędo" 
wyeh, 

z udziałem , ·w pościgu lub ujęCiu osób podejrzanych o po
pełnienie przestępstwa albo ocnroną innych obywateli 
przednapaści<i; . 

, .7) z udziałem w czynach społecznych . organizowa-nych za 
zgodą przełożonego, 

8) z ·odbywaniem bezpośredniej drogi 'do mleJsca i z miej
sca wykonywafi,!a ;zynności określonych w pkt 1-7. 

2. Min,ister ' Obropy Narodowej określa tryb ustalania 
AAoIicznośćf. i przyczyn wypadków, o' których mowa w ust. 1. 

Art. 3. Wykaz . chorób, z tytułuktórycb przysługują 
. świadczenia określone w ustawie" ustala , Minister ObrOny 
Narodowej w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Pracy, Płąc~ i Spraw Socjalnych.. . . . - . 

Art. 4~ ' Swiadczenia określone " w . ustawie ' nie , przysłu
gują: 

l) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przy
czyną było udowodnione przez jednostkę wojskową ~ 
umyślne lub rażąco niedbałe diiałanie albo zaniechanie . 
żołnierza naruszające obowiązujące przepisy 'lub rozkazy, 
jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające 

, tym przepisom i sprawowali we właśCiwy sposób nadząr 
nad ich , przestrzeganiem, a żołnierz , posiadał potrzebne 
umiejętności do wykonywania określonych czynnoscl 
i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych . 

, przepisów, 

2) w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było z~~" 
chowanie się żołnierza spowodowane nadużyciem alko
holu, 

3) 'jeżeli uszczerbek "na zdrowiu lub śmierć ż()łnierza żasta
Iy spowodowane przez niego rozmyślnie. 

Rozdział 2. 

Jednorazowe odszkodowariie pieniężne. 

Art. ' 5. 1. . Zołnierzowi, który doznal trwałego uszczerbką . 
na zdrowiu wskutek wypadku określonego wart. 2 albotrwa~ _. 
lego 'uszczerbku nazcirowiu co najmniej w200f0 wskutek 
choroby określonej na podstawie art. '3, , przysługuje jednora-
zowe 'odszkodowanie pieniężne. -

2. Podstawę obliczenia wysokości 'Odszkodowania sta- . 
powi: . 

l) w stosunku do żołnierza zawodowego - kwota dwuna
stomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodat
kami o charakterze stałym przyjmowanego za podstawę 
wymianl emerytury lub renty stosownie do przepis.ów 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy z{lwod'owych i, ich 
rodzin, 
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2) w stosunku do żołnierza niez_awodowego - kwota dwu
nastomiesięcznego wynagrodzenia lub uposażenia przyj
rilOwanego , za podstawę wymiaru J enty stosownie do 
przepisów o zaopatrzeniu inwalidów ' wojennych i woj
skowych oraz ich rodzin. 
3. Odszkodowanie ' przysługuje w wysokości 1/100 kwoty 

określonej w ust. 2, nie mniej jednak niż 500 zł za każdy pro
cent ustalonego uszczerbku na zdrowiu. 

4. Jeżeli nastąpi dalsze pugorszenie stanu zdrowia żoł-
' nierza pozostające W związku z wypadkiem lub chQrobą, ,któ
re spowodowały ustalony poprzednio uszczerbek na zdrowiu, 
i uszczerbek ten powiększy się co najmniej o 10010, odszko
dowa,nie ulega odpowiedniemu zwiększeni,u. 

Art. 6. ',l. W razie śmierci żołnierza wskutek wypadku 
określonego wart. 2 albo ,wskutek choroby okr€ślonej na 
podstawie art. 3 jednorazowe odszkodowanie pieniężne przy
sługuje następującym członkom rodziny żołnierza: 

1) małżOnkowi, który w dniu śmIerci żołnierza pozostawal' 
z nim we wspólności małżeńsKięj, 

2) dzieciom, wn,ukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu 
śmierci żołnierza spełniaii warunki wymagane do uzyska
nia renty rodzinnej, określone w przepisach o zaopatrze
niuemerytalnym żołnierzy zawudowych i ich rodzin 

, albo 'iN przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzlO. 
2. Odszkodowanie 'przysługuje małżonkowi albo dziecku, 

które jest sierotą zupełną, w wysokOŚCi 40.000 zł; 

3. Jeżeli po żołnierzu pozostało dwoje lub więcej dzieci, 
które są sierotami zupełnymi, kwota odszkodowania określo
na w ust. 2 ulega zwiększeniu o 10.000 zl na drugą i każdą 
dalszą sierotę zu-pełną. Łączną kwótę odszkodowania dzieli 
się między te dzieci w równych częściach. 

4. Kwota odszkodowaqia przysługującego małżonkowi 
lub dzieciom, które są sierotami zupełnymi, nie może być 
niisza niż kwota dwunastomiesięcznego uposażenia lub wy
n.agrodzenia, o którym mowa wart. 5 ust. 2. 

5.' Każdemu innemu członkowi rodziny wymienionemu ' 
w ust. 1 pkt 2, w tym również każdemu dziecku, które nie 
lest sierotą zupełną, ' odszkodowanie przysługuje w wysoko-
ści 10,000 zł. -

6. Jeżeli uprawnionymi do odszkodowania są tylko ro
dzice, przysługuje ono obojgu rodzicom w wysokości 40.000 zł, 
ił jeżeli uprawnionym jest tylko jedno i" rodziców - w wy
sokości 25.000 zł. 

7. Jeżeli żołnierz zmarł wskutek wypadku lub choroby 
po otrzymaniu z tytułu tego wypadku lub choroby od$zko
dowania, uprawnionym członkom jego rodziny przysJngu je 
odszkodowanie tyłko wtedy, gdyby było ono wyższe niż od
szkodowanie wypłacone żo~nierzowi. W takim przypadku od-_ 
szkodowan!e przyznaje się 'w wysokości stanowiącej różnicę 

, , pomiędzy kwotami tych odszko,dowań i wypłaca się w od
powiednich .Częśl:;iach uprawnionym członkom rodziny. 

Art. 7. 1. Jednorazowe' odszkodowani,e pieniężne okre
, ślone wart. 5 lub wart. 6 przysługuje, jeżeli żołnierz: 

1) doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wy
pądku w ciągu 3 lat od tego .-wypadku, 

2) doz~ał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie póź~ 
niej niż w ciągu 3 tat ód zwolnienia z czynnej służby 
wojskowej, 

~ ; ' 

3) zmarł wskutek choroby Vi ciągu 3 lat od ustalenia 
usz('~erbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie póżniej 
jednak niż w ciągu, 3 lat od zwolnienia z czynnej służby 

. / 
wojskowej. 

2. Zwiększenie odszkodowania określone w art. 5 ust. 4 
przysługuje, jeżeli zmiany w stanie zdro\\(ia' żołnierza uzasad
niające zwiększenie odszkodowania nastąpiły w terminach 
określonych w ust. 1 ,pkt l i 2 .. ' , 

Art: 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Mini
ster Obrony Narodowej - lub orgun wojskowy przez mego 
upoważniony może 'przyznać: 

l) żołnierzowi albo członkowi rodziny zmarłego żołnierza
odszkodowanie wyższe niż określone wart. 5 i 6, 

2) członkowi rodziny zmarłego żołnierża nie spełniającemu 
warunków wymaganych do uzyskania renty , rodzinnej 
albo innej osobie bliskiej - odszkodowanie, w granicach 
określonych w ,art. 6, 

3) członkom rodziny żołnierza, który zaginął .w czasie peł
nienia służby wojskowej - , odszkodowanie w wysoko
śc,i określonej wart. 6. 

Art. 9. Rada Ministrów może podwyższać k.woty jedno
razowych odszkodowań: pieniężnych określone wart. 5 i 6. 

Rozdział ::'. 

Odszkod9wanle za przedmioty osobistego użytku. 

, " 

Art. 10. Zołnierzowi, który ' doznał uszczerbku na zdro-
wiu wskutek wypadku o~reślonego wart. 2, _a w razie jego 
śmierci wskutek takiego wypadku - członkom pozostałej ro
dziny, przysługuje odszkodowanieża udowodnione szkody po
niesione wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w 
związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku. 

Rozdział 4. 
, 

Postępowanie w spra~ie odszkodowania. 

Art. 11. 1. O stopniu ,uszczerbku , na zdrowiu żołnierza ' · 

wskutek wypadku, o którym mowa wart. 2, albo wskutek 
choroby określonej mi podstawie art. 3 orzekaj-ą wojskowe 
komisje lekarskie. 

2. Wojskowe komisje , lekarskie . u~talają również zwią

zek śmierci żołnierza ze służbą wojskową wskutek wypadku 
lub choroby: ' 

i Minister/ Obrony Narodowej określa w drodze rozpo
rządzenia v{ porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spr~w 
Socjalnych sposób ustalania stopnia 'uszczerbku na zdrowiu 
żołnierzy oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojsk()'Ną 
wskutek wypadku! lub choroby. 

4. Związek śmierci żołnierza nięzawodowego ze służbą 

wojskową wskutek wypadku lub choroby, jeżeli zmarł on 
poza wojskowym zakładem leczniczym po zwolnieniu ze służ
by wojskowej, ustala komisja lekarska do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia na zasadach iw trybie określonych w ,przepi
sach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych braz 
ich rodzin. ' ; 

Art. t~. 1. Postępowanie w sprawie .. odszkodowania 
wszczyna się z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. 

2. Prawo do odszkodowania oraz jego wysokość ustala
ją właściwe organy wojskowe. 

3. Od decyzji organu wojSk0wPgO 1 instancji przysi:,~ ' 
guje zainteresowanemu odwołanie do orqanu w(); <: kowego 
II instancji w terminie 30 qni od duręczeIlld deCyZji. 



. ' 

" . 
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, 4. Od ostatecznej decyzji organu wojskowego przysłu
guje zainteresowanemu skarga do sądu' ubezpieczeń społecz
nych w terminie określonym w prawie o sądach ubezpieczeń 
społeczn ych. . 

Art. 13. Odszkodowania okre~lone w . art. 5~10 wypłaca 
właściwy organ wojskowy. 

Art. 14. Ministęr Obrony Narodowej określa w drodze 
rozporządzenia przypadki, w których postępowanie w spra
wie odszkodowania wszczyna ' się z urzędu, tryb przyznawa
nia i wypłaty odszkodowania oraz właściwość organó~ woj
sk<?wYC;h w tych sprawach. 

. Rozdział 5. 

Inne świadczenia przysługujące iołnierzom niezawodowym. 

Art. 15. 1. 2ołnierzowi niezawoQowemu, który bezpo
średnio przed powołaniem do czynnej służby wojskowej był 
pracownikiem. przysługują po zw,plnieniu z tej służby świad
czenia wyrównawcze; jeżeli · jeg'o zarobki uległy obnizeniu 
wskutek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem' 
określonym wart. 2 lub chorobą określoną nę podstawie 
art. 3. . 

, 2. Swiadczenia wyrównawcze przyznaj~ 'I wypłaca zakład 
pracy, ~ którym żołnierz był zatrudniony przed powołaniem 
do ~łużby wojskowej, w wysokości i na zasadach określo
nych w przepisach o świadczeniach pieniężnych przysługu
jących w razie wypadków przy pracy. 

. \ 
Art. 16. 2ołnierzowi niezawodowemu, który bezpośred- . 

nio przed powołaniem do czynnej służby wojskowej był pra
!=ownikiem, uprawnionemu po zwolnieniu z tej służby do za
siłku z ubezpieczenia społecznego za cza$ niezdolności do 
pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek ten. w wyso
kości 100% miesięcznego zarobku osiąganego przed powoła
niem do służby wojskowej, jeżeli stał się czasowo niezd'olny 

. do pracy wskutek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego 
wypadkiem określonym wart. 2 lub chorobą określoną na 
podstawie art. 3. 

Rozdział 6. 

Pr~eplsy przejściowe I końcowe. 

Art. 17. 1. Swi.adczenia pieniężne p~zewidziane w usta-
wie przysługują: . 

l) z tytu'lu wypadków pozostających w związku, z pełnie
nieniem czynnej służby wojskowej, jeżeli wypadek na
stąpił po dniu wejścia w życie ustawy; , 

2) z tyt1,lłu chorób '. powstałych w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej, jeżeli 

żołnierz doznał. uszczerbku ' na zdrowiu lub zmarł wsku
tek tej choroby po dniu wejścia w życie ustawy. 

2. Do spraw o świadczenia należne z tytułą wypadkóW, 
które . nastąpiły przed dniem ' wejścia w życie ustawy, stqsu

. je się ptzepisydotychczasowe. 

Art. 18. 1. Odszkodowanie na zasadach określonych w 
ustawie . przysługuje równie~:, 

l) IDałoletnim kandydatom na żołnięrzy zawodowych, którzy 
doznali uszczerbku na, zdrowiu ~wsKutek wYpadku pozo
stającego w związku z odbywaniem nauki albo Wskutek 
choroby określonej na Ilodstawie art. 3, 

I 

2) osobom powołanym do odbycia czynnej służby wpjsko
wej oraZ zwolnionym z tej służbt, które uległy wypad
kowi w bezpośredniej drodze z miejsca zamieszkania do 
jednostki wojskowej lub z powrotem do miejsca zamiesz- ~ 
kania, . 

3) studentom szkół wyższych odbywających wojskowe szko
lenie w ramach studium wojskowego, którzy ulegli wy
padkowi pozostającemu w związku z ' odbywaniem przez 
nich tego szkolenia, 

4) członkom rodzin osób zmarłych wskutek wypadku, o któ~ . 
rym mowa w pkt 1-3. 

2. Osobom wymieniop.ym w ust. 1 pkt 2, które bezpo
średnio przed powołaniem do służby wojskoweFbyły pr,aców
nikami, przysługują również świadczenia priewidziane w 
art. 15 i 16. 

. Art. 19. Swiadczenia pieniężne przewidziane w nińiejszej 
ustawie .przyslugująnie?:ależnie od świadczeń pq:ewidzianych 
w 'przepisach: 

1) o zaopatrzenilJ emerytalnym żołnier-zy zawodowych i ich 
rodzin, 

2) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin, 

. 3) o uposażeniu żoinierzy. 

Art. 20. Swiadczenia przyznane na podstawie niniejszej 
ustawy ' i emerytura lub renta: przyznana na podstawie prze
pisów wymienionych w ąrt. 19 pkt 1 lub 2 stanowią - w 
stosunku do jednostek wojskowych oraz do żołnierzy i pra
cowników zatrudnionych w / siłach zbrojnych, którzy nie
umyślnie wyrządzili szkodę przy wykonywaniu powierzonych 
im obowiązków służbowych '- wynagrodzenie wszelkich 
szkód wynikłych dla żołnierza lub jego rodziny, spowodowa
nych uszczetbk,iem na zdrowiu lub śmiercią żołnierza wsku
tek wypadku określonego wart. 2 lub wart. 18 albo ;~sku
tek choroby określonej na podstawie art. 3. 

Art. 21. 1. Uprawnienia Ministra , Obrony Narodowej 
przewidziane' wart. 8 przysługują Ministrowi Spraw We, 
wnętrznych w stosunku do zołnierzy pełniących służbę ' w 
podległych mu jednostkach' i członków ich rodzin. 

2. Przepisy wykonawcze przewidziane w ustawie Mini
ster Obrony Narodowej wydaje w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych, -

Art. 22. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po"- , , 
wszechnym obowiązku obrony 'Polskiej Rzeczy.pospolitej Lu- . 
dowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) skreśla się art. 117. 

2; W ustawie Ż, dnia 23 stycznia 1968 r. o za.opatrzeniu 
Inwalidów wojennycp i wgjskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3; po~. 11) skreśla się art. 65. 

3. Wart. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134) 

, skreśla się: . I , 

l) . w ust. 2 pkt l, lit. a) wyrazy "art. 33a", 
2) w ust. 2 pkt l lit. b) wyrazy "art. 29a", 
3) ust. 4 i 5. / 

Art. 23. Ustawa wchodzi . w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. 

- Przewodńiczący Rady Państwa: H. Jaąłońskl 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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