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Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264

i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1085

USTAWA

z dnia 6 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 18 lutego 1994 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin i ustaw´ z dnia
11 kwietnia 2003 r. o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà.



1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wys∏uga emerytalna — okresy s∏u˝by woj-
skowej w Wojsku Polskim i im równorz´d-
ne, ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 14 i 16;”,

b) po pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) dom emeryta wojskowego — placówk´
ca∏odobowà dla osób uprawnionych do
zaopatrzenia emerytalnego oraz cz∏onków
ich rodzin, prowadzonà przez Ministra
Obrony Narodowej, Êwiadczàcà us∏ugi by-
towe i opiekuƒcze na poziomie obowiàzu-
jàcego standardu okreÊlonego dla domów
pomocy spo∏ecznej.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty
inwalidzkiej stanowi uposa˝enie nale˝-
ne ˝o∏nierzowi zawodowemu w ostat-
nim miesiàcu pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3 oraz art. 32b.

2. Je˝eli w okresie mi´dzy zwolnieniem
z zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏nie-
rza zawodowego a ustaleniem prawa
do emerytury lub renty inwalidzkiej
przypada∏y waloryzacje emerytur i rent
inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy
wymiaru tych Êwiadczeƒ uwzgl´dnia
si´ wszystkie kolejne waloryzacje przy-
padajàce w tym okresie.

3. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty
dla ˝o∏nierzy zawodowych przeniesio-
nych w stan nieczynny lub skierowa-
nych do s∏u˝by za granicà stanowi upo-
sa˝enie nale˝ne na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym lub przed
skierowaniem do s∏u˝by za granicà, we-
d∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu
zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub
renty przewidzianych w ustawie z pra-
wem do emerytury lub renty albo do upo-
sa˝enia w stanie spoczynku lub uposa˝e-
nia rodzinnego przewidzianych w odr´b-
nych przepisach wyp∏aca si´ Êwiadczenie
wy˝sze lub wybrane przez osob´ upraw-
nionà, je˝eli przepisy szczególne nie sta-
nowià inaczej.”; 

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura wojskowa przys∏uguje ˝o∏nie-
rzowi zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by

wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej
s∏u˝by posiada 15 lat s∏u˝by wojskowej
w Wojsku Polskim, z wyjàtkiem ˝o∏nie-
rza, który ma ustalone prawo do emery-
tury okreÊlonej w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, obliczonej z uwzgl´dnieniem
okresów s∏u˝by wojskowej w Wojsku
Polskim i okresów równorz´dnych z tà
s∏u˝bà.”;

5) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Wojskowe komisje lekarskie orzekajà o:

1) inwalidztwie ˝o∏nierzy zawodo-
wych, ˝o∏nierzy zwolnionych z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej, eme-
rytów i rencistów, zwiàzku albo
braku zwiàzku inwalidztwa z czyn-
nà s∏u˝bà wojskowà oraz o zwiàzku
albo braku zwiàzku chorób i u∏om-
noÊci oraz Êmierci z czynnà s∏u˝bà
wojskowà;

2) niezdolnoÊci do pracy i niezdolno-
Êci do samodzielnej egzystencji ˝o∏-
nierzy zawodowych, ˝o∏nierzy
zwolnionych z zawodowej s∏u˝by
wojskowej, emerytów i rencistów,
na zasadach okreÊlonych w usta-
wie o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

3) zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej ˝o∏nierzy zwolnionych z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej, eme-
rytów i rencistów.

2. Wojskowe komisje lekarskie orzekajà
o inwalidztwie ˝o∏nierzy zawodowych,
˝o∏nierzy zwolnionych z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, emerytów i renci-
stów na podstawie wiedzy medycznej,
bioràc pod uwag´ rokowania odzyska-
nia zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej.

3. ˚o∏nierzy zwolnionych z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, emerytów i renci-
stów kierujà do wojskowych komisji
lekarskich z urz´du albo na ich wnio-
sek wojskowe organy emerytalne. 

4. Od orzeczenia wojskowej komisji le-
karskiej przys∏uguje zainteresowane-
mu odwo∏anie do wojskowej komisji
lekarskiej wy˝szego szczebla, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia orzecze-
nia.”;

6) po art. 21 dodaje si´ art. 21a i 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Wojskowa komisja lekarska przepro-
wadza pierwsze badanie kontrolne
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inwalidy po up∏ywie 3 lat od wydania
orzeczenia o inwalidztwie, a nast´p-
ne badania kontrolne — nie rzadziej
ni˝ co 5 lat w terminie wskazanym
przez wojskowà komisj´ lekarskà.

2. Wojskowa komisja lekarska mo˝e
wyznaczyç termin badania kontrol-
nego przed up∏ywem okresu, o któ-
rym mowa w ust. 1, je˝eli zachodzi
przypuszczenie, ˝e ustalona w orze-
czeniu grupa inwalidztwa mo˝e ulec
zmianie.

3. Wojskowa komisja lekarska mo˝e
orzec, ˝e badanie kontrolne jest
zb´dne, je˝eli przebieg choroby po-
wodujàcej inwalidztwo wskazuje, ˝e
zmiana ustalonej grupy inwalidztwa
nie nastàpi w ogóle.

4. Nie przeprowadza si´ badaƒ kontrol-
nych inwalidów po ukoƒczeniu przez
kobiety 55 lat ˝ycia, przez m´˝czyzn
60 lat ˝ycia lub gdy inwalidztwo trwa
nieprzerwanie d∏u˝ej ni˝ 10 lat.

5. Od orzeczenia wojskowej komisji le-
karskiej wydanego w trybie, o któ-
rym mowa w ust. 1, przys∏uguje zain-
teresowanemu odwo∏anie do woj-
skowej komisji lekarskiej wy˝szego
szczebla, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia orzeczenia.

Art. 21b. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrami w∏aÊciwymi do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
i zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania woj-
skowych komisji lekarskich w spra-
wach, o których mowa w art. 21
ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1 i 5;

2) tryb kierowania do wojskowych ko-
misji lekarskich ˝o∏nierzy zwolnio-
nych z zawodowej s∏u˝by wojskowej,
emerytów i rencistów;

3) szczegó∏owe warunki orzekania
w sprawach, o których mowa
w art. 21 ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1
i 5;

4) w∏aÊciwoÊç organów i tryb uchylania
orzeczeƒ w ramach nadzoru.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci
uwzgl´dniç niezb´dnà dokumentacj´
medycznà i inne dokumenty mogàce
stanowiç podstaw´ orzeczenia, nie-
zb´dne elementy orzeczeƒ i wzory orze-
czeƒ, mo˝liwoÊç sk∏adania sprzeciwów

przez cz∏onków wojskowych komisji le-
karskich, a tak˝e zatwierdzania orzeczeƒ
przez wojskowe komisje lekarskie wy˝-
szego szczebla.”;

7) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobom pobierajàcym emerytur´, rent´ in-
walidzkà lub rent´ rodzinnà przys∏uguje
prawo do Êwiadczeƒ socjalnych.”,

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

„1a. Âwiadczenia socjalne, o których mowa
w ust. 1, przys∏ugujà w przypadku zdarzeƒ
losowych, kl´sk ˝ywio∏owych lub d∏ugo-
trwa∏ej choroby osoby uprawnionej do za-
opatrzenia emerytalnego albo cz∏onka je-
go rodziny oraz z innych przyczyn powo-
dujàcych istotne pogorszenie warunków
materialnych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy si´ fundusz socjalny z corocznego
odpisu w wysokoÊci 0,5 % rocznych Êrod-
ków planowanych na emerytury i renty,
z przeznaczeniem na finansowanie Êwiad-
czeƒ socjalnych. Ârodki funduszu niewyko-
rzystane w danym roku kalendarzowym
przechodzà na rok nast´pny. Ârodki fundu-
szu gromadzi si´ na odr´bnym rachunku
bankowym. Minister Obrony Narodowej,
w drodze decyzji, mo˝e przenosiç Êrodki
mi´dzy wojskowymi organami emerytalny-
mi.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) rodzaje Êwiadczeƒ funduszu socjalnego,
kryterium dochodu uprawniajàcego do
korzystania z funduszu socjalnego, tryb
i warunki przyznawania Êwiadczeƒ so-
cjalnych, dokumenty stanowiàce podsta-
w´ do przyznania Êwiadczenia oraz spo-
sób przekazywania przyznanych Êwiad-
czeƒ osobom pobierajàcym wojskowe
zaopatrzenie emerytalne, bioràc pod
uwag´ koniecznoÊç zapewnienia jednoli-
tego post´powania wojskowych orga-
nów emerytalnych oraz gospodarne wy-
korzystanie posiadanych Êrodków, a tak-
˝e majàc na wzgl´dzie przede wszystkim
osoby najbardziej potrzebujàce;

2) sposób gospodarowania, okolicznoÊci
uzasadniajàce przekazanie mi´dzy woj-
skowymi organami emerytalnymi Êrod-
ków funduszu socjalnego oraz wskaza-
nie trybu i formy podejmowania decyzji
o przekazywaniu tych Êrodków,
z uwzgl´dnieniem racjonalnego wyko-
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rzystania Êrodków funduszu przez woj-
skowe organy emerytalne.”;

8) art. 29 i 30 otrzymujà brzmienie:

„Art. 29. 1. Osoby uprawnione do wojskowego
zaopatrzenia emerytalnego oraz cz∏on-
kowie ich rodzin majà prawo do
umieszczenia w domu emeryta woj-
skowego i odp∏atnego w nim przeby-
wania.

2. Do domu emeryta wojskowego nie
przyjmuje si´ osób uzale˝nionych od
alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub in-
nych podobnie dzia∏ajàcych Êrodków.

3. Miesi´czna op∏ata za pobyt w domu
emeryta wojskowego wynosi 400 % naj-
ni˝szej emerytury, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Op∏ata za pobyt w domu emeryta woj-
skowego nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
60 % miesi´cznego dochodu,
a w przypadku zamieszkiwania w do-
mu emeryta wojskowego z rodzinà,
∏àczna op∏ata nie mo˝e przekroczyç
70 % wspólnego miesi´cznego docho-
du tej rodziny.

5. Za dochód, o którym mowa w ust. 4,
uwa˝a si´ kwot´ nale˝nego Êwiadcze-
nia emerytalnego, wraz z uzyskiwa-
nym przychodem z tytu∏u dzia∏alnoÊci
podlegajàcej obowiàzkowi ubezpie-
czenia spo∏ecznego, po odliczeniu
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne, oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb przyj-
mowania do domu emeryta wojsko-
wego, tryb rozpatrywania odwo∏aƒ
oraz zakres Êwiadczonej opieki przez
ten dom, z uwzgl´dnieniem szczegól-
nych potrzeb osób samotnych w po-
desz∏ym wieku.

Art. 30. Uprawnienie przewidziane w art. 29
ust. 1 przys∏uguje równie˝ osobom po-
bierajàcym emerytur´ lub rent´ na pod-
stawie innych przepisów, je˝eli ustalono
im prawo do emerytury lub renty przewi-
dzianej w niniejszej ustawie.”;

9) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ty-
tu∏u zaopatrzenia emerytalnego lub
ich wysokoÊç ulega ponownemu usta-
leniu na wniosek osoby zainteresowa-
nej albo z urz´du, je˝eli po uprawo-
mocnieniu si´ decyzji w tej sprawie
zostanà przedstawione istotne dla
sprawy nowe okolicznoÊci faktyczne

albo ujawnione nowe dowody, istnie-
jàce w dniu wydania decyzji, nieznane
organowi, a majàce wp∏yw na prawo
do Êwiadczeƒ albo ich wysokoÊç.

2. Decyzje ostateczne, od których nie zo-
sta∏o wniesione odwo∏anie do w∏aÊci-
wego sàdu, mogà byç z urz´du przez
wojskowy organ emerytalny zmienio-
ne, uchylone lub uniewa˝nione, na za-
sadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.2)).

3. W sprawach zakoƒczonych prawo-
mocnym wyrokiem sàdu, wojskowy
organ emerytalny lub osoba upraw-
niona do zaopatrzenia emerytalnego
mogà wystàpiç do w∏aÊciwego sàdu
z wnioskiem o wznowienie post´po-
wania na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.3)).
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 i Nr 78,
poz. 682. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,
Nr 86, poz. 732 i Nr 122, poz. 1024.



4. Je˝eli przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego przewidujà wydanie posta-
nowienia koƒczàcego post´powanie
w sprawie, wojskowy organ emerytalny
w tych przypadkach wydaje decyzj´.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 62c otrzymuje brzmienie:

„Art. 62c. 1. Uposa˝enie prokuratorów w stanie
spoczynku wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury i uposa˝e-
nie rodzinne cz∏onków ich rodzin ustala
Naczelny Prokurator Wojskowy, a wy-
p∏aca wojskowy organ emerytalny.

2. Minister Obrony Narodowej w poro-
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwo-
Êci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb ustalania
i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ
rodzinnych, o których mowa w ust. 1,
majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci
koniecznoÊç zapewnienia osobom
uprawnionym ciàg∏oÊci êróde∏ utrzy-
mania oraz udogodnieƒ w odbiorze
uposa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzinnych.”;

2) po art. 62c dodaje si´ art. 62d w brzmieniu:

„Art. 62d. W razie utraty uprawnieƒ do stanu spo-
czynku i uposa˝enia w przypadkach,
o których mowa w art. 104 § 5 ustawy
powo∏anej w art. 62a ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepis art. 62
ust. 1i i 1j oraz przepisy wydane na
podstawie art. 62b, a w odniesieniu do
prokuratorów w stanie spoczynku woj-
skowych jednostek organizacyjnych
prokuratury przepisy ustawy z dnia
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66,
z póên. zm.4)).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.5)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych orzekajà-
ce w sprawach kandydatów do s∏u˝by oraz
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej oraz komisje lekarskie podleg∏e Sze-
fowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go lub Szefowi Agencji Wywiadu orzekajà
tak˝e o:

1) inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów
i rencistów, zwiàzku albo braku zwiàzku
inwalidztwa ze s∏u˝bà oraz o zwiàzku al-
bo braku zwiàzku Êmierci ze s∏u˝bà;

2) niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do
samodzielnej egzystencji funkcjonariu-
szy, emerytów i rencistów na zasadach
okreÊlonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych;

3) zdolnoÊci do s∏u˝by emerytów i renci-
stów.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. O inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów

i rencistów komisje lekarskie orzekajà na
podstawie wiedzy medycznej, bioràc pod
uwag´ rokowania odzyskania zdolnoÊci do
s∏u˝by.

1b. Funkcjonariuszy zwolnionych ze s∏u˝by
ubiegajàcych si´ o rent´ inwalidzkà na ich
wniosek oraz emerytów i rencistów z urz´-
du lub na ich wniosek kieruje do komisji
lekarskiej organ emerytalny.”;

2) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Komisje lekarskie, o których mowa
w art. 21, przeprowadzajà badania
kontrolne inwalidów i wyznaczajà
terminy tych badaƒ, kierujàc si´ prze-
widywanym przebiegiem chorób po-
wodujàcych inwalidztwo.

2. Nie przeprowadza si´ badaƒ kontrol-
nych inwalidów po ukoƒczeniu przez
kobiety 55 lat ˝ycia, przez m´˝czyzn
60 lat ˝ycia lub gdy inwalidztwo trwa
nieprzerwanie d∏u˝ej ni˝ 10 lat.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179,
poz. 1750) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. W stosunku do ˝o∏nierzy, którzy do
dnia 31 grudnia 2001 r. pe∏nili s∏u˝b´
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w jednostkach wojskowych podpo-
rzàdkowanych Ministrowi Spraw We-
wn´trznych i Administracji lub po tym
dniu pozostawali w dyspozycji tego
ministra, oraz do cz∏onków ich rodzin,
decyzj´ ustalajàcà prawo do odszko-
dowania i jego wysokoÊç wydaje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych.

2. O uszczerbku na zdrowiu ˝o∏nierzy,
o których mowa w ust. 1, na skutek
wypadku lub choroby oraz o stopniu
pogorszenia stanu zdrowia orzekajà
nieodp∏atnie komisje lekarskie w∏aÊci-
we dla funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rzàdu na podstawie wykazu chorób
okreÊlonego przez Ministra Obrony
Narodowej w rozporzàdzeniu wyda-
nym na podstawie art. 6.

3. Do komisji lekarskich, o których mowa
w ust. 2, kieruje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych.

4. W stosunku do ˝o∏nierzy, o których
mowa w ust. 1, uprawnienia do przy-
znania odszkodowaƒ przewidziane
w art. 16 dla Ministra Obrony Narodo-
wej przys∏ugujà odpowiednio mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych.

5. Odszkodowania, o których mowa
w ust. 1 i 4, wyp∏acane sà z cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, pozostajàcej w dyspo-
zycji ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych.

6. Przepisy art. 22 ust. 4—6 stosuje si´
odpowiednio.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego, w drodze
rozporzàdzenia:

1) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania ko-
misji lekarskich, w tym sposób
ustalania uszczerbku na zdrowiu
˝o∏nierzy, o których mowa w ust. 1,
oraz zwiàzku ich Êmierci ze s∏u˝bà
wojskowà wskutek wypadku lub
choroby, jak równie˝ sposób usta-
lania zwi´kszenia uszczerbku na
zdrowiu, terminy badaƒ lekarskich,
tryb kierowania na te badania, tryb
wydawania orzeczeƒ i ich zatwier-
dzania, niezb´dne elementy orze-
czenia, a tak˝e tryb rozpatrywania
odwo∏aƒ i sprzeciwów od tych
orzeczeƒ oraz ich uchylania w try-
bie nadzoru,

2) niezb´dnà dokumentacj´ lekarskà
i inne dokumenty, w tym dotyczàce
przebiegu i warunków s∏u˝by woj-
skowej ˝o∏nierzy, o których mowa
w ust. 1, mogàce stanowiç podsta-
w´ orzeczenia komisji lekarskiej,

3) wykaz norm oceny uszczerbku na
zdrowiu oraz wzór skierowania do
komisji lekarskich, jak równie˝ wzo-
ry orzeczeƒ wydawanych przez te
komisje w sprawach uszczerbku na
zdrowiu lub Êmierci ˝o∏nierzy,
o których mowa w ust. 1, wskutek
wypadku albo choroby

— kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony
interesów osób poszkodowanych.”;

2) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. Urz´dy organów administracji publicz-
nej, organy prokuratury i inne organy
paƒstwowe, zak∏ady opieki zdrowotnej
oraz instytucje ubezpieczeniowe sà
obowiàzane udzielaç ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych na jego
˝àdanie informacji niezb´dnych do
ustalenia okolicznoÊci majàcych zna-
czenie w prowadzonych post´powa-
niach w sprawach dotyczàcych odszko-
dowaƒ.”.

Art. 5. Obowiàzujàce standardy, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1,
zostanà wprowadzone w domu emeryta wojskowego
do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 6. 1. Osoby przebywajàce w domu emeryta
wojskowego w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, wnoszà
op∏aty na zasadach okreÊlonych w dotychczas obo-
wiàzujàcych przepisach, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wysokoÊç dotychczas pono-
szonych op∏at b´dzie wy˝sza ni˝ op∏at, o których mo-
wa w art. 29 ustawy, o której mowa w art. 1, osoby te
wnoszà op∏aty na nowych zasadach.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 21 ust. 4, art. 27 ust. 4 i art. 29
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 21b ust. 1, art. 27
ust. 4 i art. 29 ust. 6, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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