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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 

(druk nr 620) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania kilku założeń, zawartych 

w zmienianych przepisach ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Najważniejsza ze zmian dotyczy art. 58 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej celem jest przywrócenie stawek pomniejszenia stanowiących 

95% i 90% kwoty nabycia lokalu przysługujących przy wykupie lokali mieszkalnych 

z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, czyli stawek pomniejszeń, które obowiązywały 

do dnia 1 stycznia 2013 r. 

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmian zasad sprzedaży lokali ze stawkami 

pomniejszenia 60% dla byłych żołnierzy zawodowych (którzy nabyli prawo do emerytury 

wojskowej, zwolnionych na skutek wypowiedzenia dokonanego przez organ wojskowy oraz 

po upływie okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytów i rencistów wojskowych) 

oraz dla członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego, którzy zamieszkiwali 

z nim w dniu jego śmierci oraz pomniejszenia 30% dla pozostałych osób, spowodowało 

ogromny spadek zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych z zasobu Agencji. 

Jednocześnie zdecydowanie wzrosła ilość żołnierzy korzystających z odprawy 

mieszkaniowej, której wysokość stanowi średnio 180 tys. zł i łączy się z opróżnianiem lokali 

przez żołnierzy otrzymujących odprawę, a to powoduje konieczność przejmowania lokali 

przez Agencję, remontowania i utrzymywania ich przed ponownym zasiedleniem lub 

sprzedażą w drodze przetargu. 
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Okoliczności te zdecydowanie negatywnie odbijają się na sytuacji finansowej Agencji.  

Ustawa wprowadzając ponownie preferencyjne stawki pomniejszeń ma w założeniu 

skutkować zwiększeniem przychodów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ze sprzedaży 

lokali. 

Druga z wprowadzanych zmian, dotyczy przepisów art. 32 i 48b ustawy 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, które regulują niektóre kwestie związane z zamianą lokali 

pozostających w dyspozycji Agencji. Do tej pory osoba inna niż żołnierz zawodowy mogła 

zamienić zajmowany przez siebie lokal jedynie na niebędący kwaterą lokal mieszkalny, 

zajmowany przez żołnierza zawodowego. 

Obecnie uchwalona ustawa wprowadza dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi 

możliwość inicjowania zamiany zajmowanego przez taką osobę lokalu na inny lokal, który 

może być niezasiedlony albo zajmowany przez żołnierza zawodowego albo osobę inną niż 

żołnierz zawodowy.  

Dodatkowym zagadnieniem uregulowanym w związku z kwestią zamiany, jest 

wskazanie, że koszty zamiany lokalu oraz jego remontu ponoszą dokonujący zamiany 

żołnierz zawodowy lub osoba niebędąca żołnierzem zawodowym, z wyłączeniem możliwości 

obciążania tymi kosztami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

poselskiego projektu ustawy (druk nr 2130). 

Po I czytaniu, które miało miejsce 21 lutego 2014 r. na 61. posiedzeniu Sejmu projekt 

ustawy został skierowany Komisji Obrony Narodowej, która przyjęła sprawozdanie wraz 

z poprawkami. 

Najistotniejsza z poprawek polegała na dodaniu w art. 1 zmiany dotyczącej art. 32. 

Poprawka stanowi, że koszty remontu lokali w przypadku ich zamiany obciążają 

dokonujących zamiany: żołnierza zawodowego lub osobę niebędącą żołnierzem zawodowym. 

Podczas 66 posiedzenia, wobec braku poprawek w drugim czytaniu, Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania i ustawę uchwalił w brzmieniu przedłożonym 

w sprawozdaniu Komisji. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


