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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 1245) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza nowe środki pomocy dla weteranów działań poza granicami 

państwa (dotyczy to też pracowników w jednostkach wojskowych oraz funkcjonariuszy 

innych służb mundurowych) oraz uszczegóławia zasady przyznawania dotychczasowych 

form pomocy weteranom działań poza granicami państwa, w tym w szczególności: 

1) jako organ właściwy w sprawie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu ustanawia szefa 

AW, w miejsce szefa ABW, który dotychczas podejmował decyzje dotyczące pomocy dla 

funkcjonariuszy AW, 

2) definiuje określenie „Dom Weterana” i ustala szczegółowe zasady korzystania z tej 

placówki, 

3) poszerza definicję „misji pokojowej lub stabilizacyjnej” o akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne, 

4) przyznaje większe uprawnienia weteranom poszkodowanym, których ustalony 

uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (bezpłatne turnusy readaptacyjno-

kondycyjne, prawo do uzyskania pomocy finansowej na dwie formy kształcenia; płatny 

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych), w porównaniu z innymi 

weteranami. 
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Oprócz ustawy wymienionej w tytule ustawy zmieniającej, ustawa nowelizuje też: 

♦   ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ♦   ustawę z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej, ♦   ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ♦   ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ♦   ustawę z 

dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

♦   ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ♦   ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, 

♦   ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, ♦   ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

♦   ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, ♦   ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz ♦   ustawę z dnia 8 

grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami 

państwa oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 30 maja 2019 r. Pierwsze czytanie 

na posiedzeniu Sejmu odbyło się 3 lipca 2019 r.  Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej 

zostało przedstawione 4 lipca 2019 r. Komisja wprowadziła poprawki głównie o charakterze 

prawno-legislacyjnym. Drugie czytanie odbyło się 17 lipca 2019 r. W wyniku zgłoszonych 

poprawek Komisja przedstawiła 18 lipca sprawozdanie. W trzecim czytaniu, które odbyło się 

19 lipca przyjęto, część poprawek. Merytorycznie najistotniejsza przyznaje miejsce w 

internacie lub kwaterze internatowej - na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej - żołnierzowi lub osobie posiadającym status weterana działań poza 

granicami państwa lub weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa, 

zamieszkałym w miejscowości innej niż miejscowość, w której położony jest internat lub 

kwatera internatowa. 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń prawno-legislacyjnych. 

 

Główny ekspert ds. legislacji 

Marek Jarentowski
 


