
Art. 1. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
stanowi kwota 1 775,89 z∏, z zastrze˝e-
niem ust. 4 i 5.

2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
od dnia 1 marca 2008 r. stanowi walo-
ryzowana kwota, o której mowa
w ust. 1.

3. Waloryzacji podstawy wymiaru renty
inwalidzkiej dokonuje si´ od dnia
1 marca 2008 r. w terminach i na zasa-
dach przewidzianych w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

4. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
przyznanej przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie przepisów ustawy z dnia 11 paê-
dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin, ustawy o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´-
dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych,
piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515) pod-
wy˝sza si´ do kwoty:

1) 1 350,00 z∏ od dnia 1 marca 2003 r.,

2) 1 424,64 z∏ od dnia 1 marca 2004 r.,

3) 1 536,39 z∏ od dnia 1 marca 2005 r.,

4) 1 650,00 z∏ od dnia 1 marca 2006 r.,

5) 1 775,89 z∏ od dnia 1 marca 2007 r.

5. Podwy˝szenia podstawy wymiaru ren-
ty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 4,
dokonuje si´ z urz´du, a w przypadku
gdy prawo do Êwiadczenia zosta∏o za-
wieszone — na wniosek osoby zainte-
resowanej albo przy wznowieniu wy-
p∏aty Êwiadczenia.”;

2) w art. 16 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie: 

„3. Inwalidzie wojennemu przys∏uguje prawo do
ulgi w wysokoÊci 37% w komunikacji krajowej
przy przejazdach Êrodkami publicznego trans-

portu zbiorowego kolejowego w 1 i 2 klasie po-
ciàgów i autobusowego w komunikacji zwyk∏ej,
przyspieszonej i pospiesznej — na podstawie
biletów jednorazowych, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów przys∏uguje prawo do ulgi w wyso-
koÊci 78% w komunikacji krajowej przy przejaz-
dach Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego w 1 i 2 klasie pociàgów oso-
bowych i pospiesznych i autobusowego w ko-
munikacji zwyk∏ej, przyspieszonej i pospiesznej
— na podstawie biletów jednorazowych.

5. Do ulgi w wysokoÊci 95% w komunikacji krajo-
wej przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w 1 i 2 kla-
sie pociàgów i autobusowego w komunikacji
zwyk∏ej, przyspieszonej i pospiesznej jest
uprawniony przewodnik lub opiekun towarzy-
szàcy w podró˝y inwalidzie wojennemu zaliczo-
nemu do I grupy inwalidów — na podstawie bi-
letów jednorazowych.”;

3) skreÊla si´ art. 23;

4) po art. 23 dodaje si´ art. 23a—23c w brzmieniu:

„Art. 23a. Inwalidzie wojennemu przys∏uguje
zwolnienie z op∏at abonamentowych za
u˝ywanie odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych.

Art. 23b. 1. Inwalidzie wojennemu zaliczonemu
do I i II grupy inwalidów przys∏uguje
refundacja w wysokoÊci 50% op∏aco-
nej sk∏adki na obowiàzkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów samochodo-
wych lub na dobrowolne ubezpiecze-
nie casco pojazdów samochodowych
okreÊlone w dziale II w grupie 3 za∏àcz-
nika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z póên.
zm.1)), z tym ˝e je˝eli suma ubezpie-
czenia przekracza równowartoÊç
6 000 euro przeliczone na z∏ote we-

Dziennik Ustaw Nr 181 — 11518 — Poz. 1515

1515

USTAWA

z dnia 11 paêdziernika 2002 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101,
poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365 i Nr 153, poz. 1271.



d∏ug kursu Êredniego euro og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski z dnia
op∏acania sk∏adki, refundacja przys∏u-
guje od cz´Êci op∏aconej sk∏adki usta-
lonej w takiej proporcji, w jakiej kwo-
ta stanowiàca równowartoÊç 6 000 eu-
ro pozostaje do rzeczywistej sumy
ubezpieczenia.

2. Refundacja przys∏uguje w odniesieniu
do jednego pojazdu samochodowego
b´dàcego w∏asnoÊcià inwalidy wojen-
nego i nies∏u˝àcego do zarobkowego
przewozu.

3. Refundacja przys∏uguje inwalidzie
wojennemu, je˝eli nie korzysta z re-
fundacji lub ulgi na podstawie innych
przepisów.

4. Wyp∏aty kwoty refundacji, o której
mowa w ust. 1, dokonuje, na wniosek
uprawnionego do refundacji, organ
rentowy wyp∏acajàcy rent´, a w przy-
padku gdy prawo do renty uleg∏o za-
wieszeniu — organ rentowy, który
ustali∏ prawo do renty, po okazaniu
orygina∏u umowy ubezpieczenia
i udokumentowaniu op∏acenia sk∏ad-
ki.

5. Kwota refundacji, o której mowa
w ust. 1, jest wyp∏acana przez organy
rentowe ze Êrodków b´dàcych w dys-
pozycji tych organów i finansowana
z bud˝etu paƒstwa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb post´powania
przy przyznawaniu i wyp∏acaniu re-
fundacji, w szczególnoÊci terminy roz-
patrywania wniosków, sposób post´-
powania w przypadku uzyskania przez
inwalid´ wojennego zwrotu sk∏adki
od ubezpieczyciela oraz sposób post´-
powania w przypadku, gdy w danym
roku kalendarzowym przedmiotem
ubezpieczenia jest wi´cej ni˝ jeden
pojazd samochodowy, kierujàc si´ ko-
niecznoÊcià zapewnienia sprawnoÊci
post´powania przy rozpatrywaniu
wniosków o refundacj´.

Art. 23c. 1. Dokumentem potwierdzajàcym pra-
wo do korzystania z uprawnieƒ, o któ-
rych mowa w ustawie, jest ksià˝ka in-
walidy wojennego (wojskowego) wy-
stawiona przez organ rentowy, po wy-
ra˝eniu zgody przez inwalid´ wojen-
nego oraz inwalid´ wojskowego na
przetwarzanie jego danych osobo-
wych.

2. Ksià˝ka inwalidy wojennego (wojsko-
wego), o której mowa w ust. 1, podle-
ga z dniem Êmierci inwalidy wojenne-
go (wojskowego) anulowaniu przez
organ rentowy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb wydawania
i anulowania ksià˝ek inwalidy wojen-
nego (wojskowego), dokumenty wy-
magane do wydania ksià˝ek inwalidy
wojennego (wojskowego) oraz wzór
ksià˝ki inwalidy wojennego (wojsko-
wego), kierujàc si´ koniecznoÊcià za-
pewnienia sprawnoÊci post´powania
przy wydawaniu ksià˝ek inwalidów
wojennych (wojskowych).”;

5) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstaw´ wymiaru renty rodzinnej stanowi

kwota ustalona w myÊl art. 11, z tym ˝e za pod-
staw´ wymiaru renty rodzinnej po zmar∏ym in-
walidzie wojennym przyjmuje si´ kwot´, która
stanowi∏aby podstaw´ wymiaru renty dla tego
inwalidy.”;

6) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. Inwalidom wojskowym przys∏ugujà

uprawnienia okreÊlone w art. 13—18 oraz
21—23c.”;

7) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Podstaw´ wymiaru renty rodzinnej stano-
wi kwota ustalona w myÊl art. 11, z tym ̋ e
za podstaw´ wymiaru renty rodzinnej po
zmar∏ym inwalidzie wojskowym przyjmu-
je si´ kwot´, która stanowi∏aby podstaw´
wymiaru renty dla tego inwalidy.”;

8) w art. 59 w ust. 4 wyrazy „21—23” zast´puje si´ wy-
razami „21—23c”;

9) u˝yte w art. 4 w ust. 2 i w art. 22 w ust. 2 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „zak∏ady spo∏eczne s∏u˝by
zdrowia” i „zamkni´te zak∏ady spo∏eczne s∏u˝by
zdrowia” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „publiczne zak∏ady opieki
zdrowotnej”;

10) u˝yte w art. 12 w ust. 2, w art. 13 w ust. 4, w art. 15
w ust. 2, w art. 22 w ust. 1, w  art. 24 w ust. 2
w pkt 2, w art. 27, w art. 28, w art. 38 w ust. 2,
w art. 44, w art. 56 w ust. 4 i w art. 58 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych”;

11) u˝yte w art. 22 w ust. 3, w art. 42 w ust. 2 i w art. 56
w ust. 4 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Minister
Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego”;

12) w art. 22 w ust. 3 wyrazy „Ministrem Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zdrowia”;

13) w art. 42 w ust. 2 wyrazy „Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej” zast´puje si´ wyrazami „Rzeczypo-
spolitej Polskiej”;
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14) w art. 63 wyrazy „Ministrowi Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kombatantom b´dàcym inwalidami wojen-
nymi lub wojskowymi przys∏ugujà Êwiadcze-
nia pieni´˝ne i inne uprawnienia przewidzia-
ne w przepisach 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 i Nr 181, poz. 1515).”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Cz∏onkom rodzin pozosta∏ym po kombatan-
tach b´dàcych inwalidami wojennymi lub
wojskowymi przys∏ugujà Êwiadczenia pie-
ni´˝ne i inne uprawnienia przewidziane
w przepisach ustawy, o której mowa
w ust. 1, z wy∏àczeniem uprawnienia okre-
Êlonego w art. 23b tej ustawy.”,

c) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Âwiadczenia pieni´˝ne i inne uprawnienia
przewidziane w przepisach ustawy, o której
mowa w ust. 1, z wy∏àczeniem uprawnienia
okreÊlonego w art. 23b tej ustawy, przys∏ugu-
jà na zasadach okreÊlonych w tych przepisach
równie˝:”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. Dokumentem potwierdzajàcym prawo do
korzystania z uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 1, jest legitymacja osoby represjono-
wanej wystawiona przez organ rentowy, po
wyra˝eniu zgody przez t´ osob´ na przetwa-
rzanie danych osobowych.

6. Legitymacja osoby represjonowanej, o któ-
rej mowa w ust. 5, podlega z dniem Êmierci
osoby represjonowanej anulowaniu przez
organ rentowy.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb wydawania i anulowania legityma-
cji osoby represjonowanej, dokumenty wy-
magane do wydania legitymacji osoby re-
presjonowanej oraz wzór legitymacji osoby
represjonowanej, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapewnienia sprawnoÊci post´powania przy
wydawaniu legitymacji osób represjonowa-
nych.”;

2) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kombatantom i innym osobom uprawnio-
nym przys∏uguje ulga taryfowa w wysokoÊci

50% przy przejazdach Êrodkami komunikacji
miejskiej.”,

b) w ust. 2: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ulga w wysokoÊci 37% w komunikacji kra-
jowej przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego
w:

a) 1 i 2 klasie pociàgów osobowych i po-
spiesznych i autobusowego w komuni-
kacji zwyk∏ej i przyspieszonej — na pod-
stawie biletów jednorazowych,

b) 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobowe
i pospieszne — na podstawie biletów
jednorazowych,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dodatek kompensacyjny w wysokoÊci
15% dodatku kombatanckiego, o którym
mowa w art. 15,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu,
o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), korzysta-
jàca z przejazdu w klasie 1, zobowiàzana
jest do uiszczenia dop∏aty w wysokoÊci sta-
nowiàcej ró˝nic´ mi´dzy nale˝noÊcià za
pe∏nop∏atny przejazd w klasie 1 a nale˝no-
Êcià za pe∏nop∏atny przejazd w klasie 2.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku zbiegu prawa do wi´cej ni˝
jednego Êwiadczenia emerytalnego lub
rentowego przys∏uguje jeden dodatek kom-
pensacyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

3b. W przypadku zbiegu prawa do wi´cej ni˝
jednego Êwiadczenia emerytalnego lub
rentowego przys∏uguje jeden rycza∏t ener-
getyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.”,

e) skreÊla si´ ust. 4 i 5,

f) w ust. 6 wyrazy „w ust. 1—5” zast´puje si´ wy-
razami „w ust. 1—3”;

3) w art. 23: 

a) w ust. 3 skreÊla si´ pkt 2,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Êwiadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 2
pkt 1,”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. Âwiadczenia pieni´˝ne przewidziane
dla kombatantów i innych osób upraw-
nionych oraz pozosta∏ych po nich
cz∏onków rodzin, a tak˝e dodatek kom-
pensacyjny okreÊlony w art. 20 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz rycza∏t energetyczny
okreÊlony w art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3
sà wyp∏acane przez w∏aÊciwe organy
rentowe ze Êrodków b´dàcych w dys-
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pozycji tych organów i finansowane
z bud˝etu paƒstwa. Âwiadczenia te oraz
dodatek kompensacyjny i rycza∏t ener-
getyczny wraz z odsetkami za opóênie-
nie w ustaleniu prawa do nich lub ich
wyp∏aty oraz koszty obs∏ugi podlegajà
refundacji na rzecz Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych oraz Funduszu Eme-
rytalno-Rentowego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego z dotacji
bud˝etu paƒstwa.

2. Âwiadczenia, dodatek kompensacyjny
oraz rycza∏t energetyczny, o których
mowa w ust. 1, przys∏ugujàce osobom
otrzymujàcym uposa˝enie w stanie
spoczynku albo uposa˝enie rodzinne
wyp∏acajà ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa jednostki wyp∏acajàce te uposa˝e-
nia. Je˝eli jednak osoby te sà upraw-
nione tak˝e do pobierania Êwiadczenia
o charakterze rentowym, Êwiadczenia,
o których mowa w ust. 1, wyp∏aca w∏a-
Êciwy organ rentowy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.2)) w art. 21 w ust. 1:

1) po pkt 25 dodaje si´ pkt 25a w brzmieniu:

„25a) dodatek kompensacyjny przyznany na pod-
stawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b´-
dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371
i Nr 181, poz. 1515),”;

2) pkt 87 otrzymuje brzmienie:

„87) wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych na pod-
stawie odr´bnych przepisów dotyczàcych
emerytów i rencistów z tytu∏u abonamento-
wych op∏at telewizyjnych i radiowych,”;

3) po pkt 98 dodaje si´ pkt 98a w brzmieniu:

„98a) kwoty refundacji z tytu∏u op∏aconej sk∏adki na
obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzial-
noÊci cywilnej posiadaczy pojazdów samo-
chodowych lub na dobrowolne ubezpiecze-
nie casco pojazdów samochodowych, przy-
znanych na podstawie ustawy z dnia 29 ma-
ja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515),”.

Art. 4. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.3)) w art. 3
w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach „rycza∏t energetyczny”
dodaje si´ wyrazy „oraz dodatek kompensacyjny”.

Art. 5. Dodatek kompensacyjny wyp∏aca si´ z urz´-
du osobom pobierajàcym w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy Êwiadczenia okreÊlone w art. 15 ust. 1,
art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz w art. 201 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 2.

Art. 6. 1. Gminie, która przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie przepisów niniejszej ustawy utraci∏a cz´Êç docho-
dów ze sprzeda˝y kombatantom lub innym osobom
uprawnionym lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego w zwiàzku z zastosowaniem zni˝ki w wysoko-
Êci 10% ceny zakupu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2
ustawy, o której mowa w art. 2, przys∏uguje dotacja ce-
lowa z bud˝etu paƒstwa na zrekompensowanie utraco-
nych dochodów. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywa-
na przez wojewodów na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), z∏o˝ony w terminie do dnia
31 marca 2003 r.

Art. 7. Ksià˝ki inwalidy wojennego (wojskowego)
wystawione przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy za-
chowujà wa˝noÊç przez okres dwóch lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 8. 1. W przypadku op∏acenia przez inwalidów
wojennych i wojskowych, w okresie od dnia 1 paêdzier-
nika 2001 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialnoÊci cywilnej lub sk∏adki na dobrowolne ubez-
pieczenie casco, w pe∏nej wysokoÊci, zwrotowi podle-
ga kwota w wysokoÊci zni˝ki obliczonej na zasadach
obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpiecze-
nia.

2. Zwrotu kwoty, na zasadach okreÊlonych w ust. 1,
dokonuje organ rentowy wyp∏acajàcy rent´, a w przy-
padku gdy prawo do renty uleg∏o zawieszeniu — organ
rentowy, który ustali∏ prawo do renty, na podstawie
udokumentowanego wniosku uprawnionego inwali-
dy wojennego lub wojskowego, zg∏oszonego w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów usta-
wy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpie-
czenia i op∏acenie sk∏adki oraz oÊwiadczenie wniosko-
dawcy o niedokonaniu przez Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych zwrotu zni˝ki z tytu-
∏u op∏aconej sk∏adki. 
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182 i Nr 169, poz. 1384.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.



4. Zwrot kwoty, na zasadach okreÊlonych w ust. 1,
jest dokonywany przez organy rentowe ze Êrodków b´-
dàcych w dyspozycji tych organów i finansowany z bu-
d˝etu paƒstwa.

Art. 9. Renty inwalidzkie inwalidów wojennych,
renty inwalidzkie inwalidów wojskowych oraz renty ro-
dzinne po tych inwalidach ustalone w oparciu o pod-
stawy wymiaru okreÊlone w art. 11 ust. 4 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, podlegajà od dnia 1 marca 2008 r. waloryzacji
w terminach i na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. 

Art. 10. Ilekroç w przepisach ustaw wymienionych
w art. 1 i 2 jest mowa o:

1) „inwalidztwie” — nale˝y przez to rozumieç ca∏kowi-
tà lub cz´Êciowà niezdolnoÊç do pracy;

2) „inwalidach”:

a) I grupy — nale˝y przez to rozumieç ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy oraz niezdolnoÊç do samo-
dzielnej egzystencji, 

b) II grupy — nale˝y przez to rozumieç ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy,

c) III grupy — nale˝y przez to rozumieç cz´Êciowà
niezdolnoÊç do pracy,

d) bez okreÊlenia grupy — nale˝y przez to rozumieç
niezdolnoÊç do pracy;

3) „rencie inwalidzkiej” — nale˝y przez to rozumieç
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;

4) „komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrud-
nienia” — nale˝y przez to rozumieç lekarza orzecz-
nika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 11. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ze Êrodków Paƒ-
stwowego Funduszu Kombatantów realizowane sà
Êwiadczenia wynikajàce z art. 20 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, z wyjàtkiem ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 3
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 i 4, art. 2
pkt 2 lit. b tiret drugie, lit. d i pkt 4 oraz art. 3—5, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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