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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych 

ustaw 

 

(druk nr 1245) 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 

2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 4. 

Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)   skierowanie - skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez: 

a)  Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy, 

b)  organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, 

c)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

d)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, 

e)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

f)  Szefa Agencji Wywiadu, 

g)  Komendanta Głównego Policji, 

h)  Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

i)  Szefa Biura Ochrony Rządu, 

j)  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

k)   Komendanta Służby Ochrony Państwa; 

2)    działania poza granicami państwa - działania podjęte poza granicami państwa w ramach 

misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży 

Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa 

zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży 

Pożarnej; 

[3)   misja pokojowa lub stabilizacyjna - działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
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poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) oraz inne działania o tym 

charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli 

obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-f, w 

szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje 

zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;] 

<3) misja pokojowa lub stabilizacyjna – działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 i …), akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne, a także inne działania o tym charakterze 

podejmowane przez organizacje międzynarodowe lub komisje międzynarodowe, w 

których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa 

w pkt 1 lit. a–f, w szczególności działania mające na celu przywrócenie, utrzymanie 

lub wsparcie pokoju i bezpieczeństwa, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu 

lub ich skutkom;> 

4)   kontyngent policyjny - kontyngent wydzielony w celu realizacji zadań, o których mowa w 

art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416 i 650) oraz byłą Polską Grupę Policyjną; 

5)   kontyngent Straży Granicznej - kontyngent wydzielony w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650); 

6)   zadania ochronne Biura Ochrony Rządu - zadania służbowe wykonywane na terytorium 

państw w całości lub w części uznanych za strefę działań wojennych oraz państw, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 16 

marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 1321 i 2405 oraz z 

2018 r. poz. 106)
(2)

; 

6a)   zadania ochronne Służby Ochrony Państwa - zadania służbowe wykonywane na 

terytorium państw w całości lub w części uznanych za strefę działań wojennych oraz 

państw, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

138); 

7)   zapewnianie bezpieczeństwa państwa - zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w 

art. 6 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. 
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poz. 138 i 650), a także art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650), wykonywane na terytorium państw 

w całości lub w części uznanych za strefę działań wojennych odpowiednio przez 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu lub 

przez funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Wywiadu Wojskowego; 

8)   grupa ratownicza Państwowej Straży Pożarnej - grupę utworzoną do wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 

650); 

9)   organizacja międzynarodowa - Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego 

oraz Unię Europejską; 

10)   renta inwalidzka - rentę inwalidzką, wojskową rentę inwalidzką, policyjną rentę 

inwalidzką, rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rolniczą z tytułu niezdolności do 

pracy, otrzymywane odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2193), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawy 

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej <Służby Celno-Skarbowej> i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin
(3)

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138), ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357), ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 2120 i 2179) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

11)   emerytura - emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, emeryturę i emeryturę rolniczą, 

otrzymywane odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 
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emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej <Służby Celno-Skarbowej> i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

12)  najbliższy członek rodziny - małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę 

pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z 

weteranem lub weteranem poszkodowanym; 

13)  jednostka wojskowa - jednostkę wojskową, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398), a także komórkę organizacyjną 

Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony 

Narodowej; 

14)  dowódca jednostki wojskowej - dowódcę, dyrektora, szefa, komendanta lub inną osobę 

na równorzędnym stanowisku służbowym; 

15)  wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa - zdarzenie 

nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, które 

zaistniało podczas lub w związku z: 

a)  działaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego 

uderzeń, 

b)  zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko osobie, która 

brała udział w działaniach poza granicami państwa, 

c)  innymi działaniami pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań: 

–  przez żołnierza, z wyłączeniem przypadków, w których żołnierz przy wykonywaniu 

zadań nie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

–   określonych w akcie utworzenia kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży 

Granicznej, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, w skierowaniu do 

wykonywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa lub 

w skierowaniu do wykonywania zadań mających na celu zapewnianie bezpieczeństwa 

państwa; 
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16)  żołnierz - żołnierza zawodowego i niezawodowego, a także żołnierza rezerwy i w stanie 

spoczynku; 

17)   funkcjonariusz - funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz strażaka i zwolnionego 

ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej; 

[18)  funkcjonariusz ABW - funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariusza i zwolnionego ze służby 

funkcjonariusza Agencji Wywiadu;] 

<18) funkcjonariusz ABW – funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;> 

<18a) funkcjonariusz AW – funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza 

Agencji Wywiadu;> 

19)  najniższa emerytura - kwotę najniższej emerytury, od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych [.] <;> 

<20) Dom Weterana – zakład leczniczy funkcjonujący w ramach podmiotu leczniczego, 

wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 

492, 730 i 959), dla którego podmiotem tworzącym jest odpowiednio Minister 

Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji 

Wywiadu lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

21) komisja międzynarodowa – komisje powołane na mocy porozumień 

międzynarodowych w sprawie zawieszenia działań wojennych w Korei, Wietnamie, 

Kambodży i Laosie w celu kontroli i nadzoru nad wdrożeniem ich postanowień.> 

 

Art. 5. 

[1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, 

funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister 

Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw 
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wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.] 

<1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, 

funkcjonariusza, funkcjonariusza ABW lub funkcjonariusza AW, w drodze decyzji 

administracyjnej, Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef 

Agencji Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW.> 

<1a. W przypadku zbiegu właściwości w sprawach określonych w ust. 1 organem 

właściwym w sprawie przyznania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego 

jest organ, który ostatni skierował daną osobę do udziału w działaniach poza 

granicami państwa. 

1b. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości 

uszczerbku na zdrowiu oraz dodatku weterana poszkodowanego, o którym mowa w 

art. 36 ust. 1, niezależnie od organu, który skierował daną osobę do udziału w 

działaniach poza granicami państwa, organem właściwym w sprawie zmiany decyzji 

ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego jest organ, który wydał 

tę decyzję.> 

2. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o: 

1)   procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku 

pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej 

podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza 

granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze; 

2)   wysokości dodatku weterana poszkodowanego, o którym mowa w art. 36 ust. 1. 

[3. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego Minister Obrony 

Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych - w 

odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w 

odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, przesyłają do organu, o którym mowa w art. 98 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), w 

terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.] 

<3. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego Minister 

Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw 
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wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef Agencji 

Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW przesyłają do Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Prezesem NFZ”, w terminie 7 dni 

od dnia wydania decyzji ostatecznej.> 

 

Art. 7. 

1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są: 

1)   wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1; 

2)   zaświadczenie wydane odpowiednio przez: 

a)  dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę, 

b)  wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego, 

c)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

d)  Szefa Agencji Wywiadu, 

e)  Komendanta Głównego Policji, 

f)  Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

g)  Szefa Biura Ochrony Rządu, 

h)  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

i)   Komendanta Służby Ochrony Państwa; 

3)   zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego [.] <;> 

<4) oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana lub weterana 

poszkodowanego o pełnieniu służby odpowiednio jako żołnierz, funkcjonariusz, 

funkcjonariusz ABW lub funkcjonariusz AW, wraz z informacją o posiadanym 

stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy 

pracownika, o którym mowa w art. 12; 

5) oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego 

przyznanym przez jeden z organów, o którym mowa w art. 5 ust. 1.> 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana; 

2)   numer PESEL; 

3)   nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła osoba 

ubiegająca się o przyznanie statusu weterana; 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa; 

5)   zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach 

poza granicami państwa. 

3. W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu 

weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub 

dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa. 

 

Art. 9. 

[1. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest 

odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana 

przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.] 

<1. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest 

odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego 

wydana przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW 

albo Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW.> 

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania 

decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego. 

 

Art. 11. 

[1. Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, w przypadku, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1, pozbawia, w drodze decyzji administracyjnej, statusu weterana albo 

weterana poszkodowanego.] 

<1. Statusu weterana albo weterana poszkodowanego w przypadku, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1, pozbawia, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony 

Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

– w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w 
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odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef Agencji Wywiadu – w odniesieniu do 

funkcjonariuszy AW.> 

2. Weteran albo weteran poszkodowany traci swój status z dniem stania się ostateczną 

decyzji, o której mowa w ust. 1. 

[3. O skazaniu prawomocnym wyrokiem weterana lub weterana poszkodowanego za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1, sąd zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.] 

<3. O skazaniu prawomocnym wyrokiem weterana lub weterana poszkodowanego za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1, sąd zawiadamia w terminie 7 dni od 

dnia uprawomocnienia się wyroku odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu.> 

4. Osoba pozbawiona statusu weterana albo weterana poszkodowanego decyzją ostateczną 

traci uprawnienia wynikające z ustawy i jest obowiązana do zwrotu legitymacji weterana 

albo legitymacji weterana poszkodowanego organowi, który ją wydał, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia jej tej decyzji. 

[5. O pozbawieniu decyzją ostateczną statusu weterana poszkodowanego Minister Obrony 

Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych - w 

odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w 

odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, zawiadamia właściwy organ emerytalno-rentowy 

oraz organ, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w terminie 7 dni 

od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.] 

<5. O pozbawieniu decyzją ostateczną statusu weterana poszkodowanego Minister 

Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef Agencji 

Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW zawiadamia właściwy organ 

emerytalno-rentowy oraz Prezesa NFZ w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna.> 
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Art. 18. 

1. Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej". 

[2. Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW za zasługi podczas zapewniania 

bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odznakę honorową "Za 

zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej".] 

<2. Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, 

weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW, 

weteranowi-funkcjonariuszowi AW i weteranowi poszkodowanemu-

funkcjonariuszowi AW za zasługi podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odznakę honorową „Za zasługi w 

zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do 

występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku, 

2)   wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację 

uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki, 

3)   sposób wręczenia i noszenia odznaki, 

4)   sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką 

-   mając na uwadze sprawne przeprowadzanie postępowania, ujednolicenie sposobu 

składania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczególnie 

zasłużonym. 

Art. 19. 

1. Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, 

ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i 

w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie [art. 50] <art. 

137a ust. 4> ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie 

pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego 

umundurowania i wyekwipowania. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy umundurowania i 

wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz tryb 

postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania, uwzględniając 

w szczególności specyfikę umundurowania i wyekwipowania poszczególnych rodzajów 

wojsk i służb. 

Art. 21. 

1. Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi 

przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[2. Zmarłemu weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz 

zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi i zmarłemu weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW przysługuje asysta honorowa podczas 

pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Zmarłemu weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, 

weteranowi-funkcjonariuszowi AW, zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-

funkcjonariuszowi, zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi 

ABW oraz zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW 

przysługuje asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

3. Asystę, o której mowa w ust. 1 i 2, przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka 

rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. 

4. Informację przesyła się odpowiednio do: 

1)   dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku 

weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza; 

2)    komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa albo kierownika jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwych terytorialnie ze względu na 

miejsce pochówku weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-

funkcjonariusza; 

3)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w przypadku pochówku weterana-

funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW [.] <;> 
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<4) Szefa Agencji Wywiadu – w przypadku pochówku weterana-funkcjonariusza 

AW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW.> 

[5. W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, o 

której mowa w ust. 3, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-

żołnierzy, weteranów-funkcjonariuszy albo weteranów-funkcjonariuszy ABW.] 

<5. W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego 

informację, o której mowa w ust. 3, może przesłać organizacja pozarządowa 

zrzeszająca weteranów-żołnierzy, weteranów-funkcjonariuszy, 

weteranów-funkcjonariuszy ABW albo weteranów-funkcjonariuszy AW.> 

 

[Art. 22. 

1. Realizację uprawnień wynikających z art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz 

art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych monitoruje i koordynuje organ wskazany w art. 98 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, przekazuje raz na kwartał informację o realizacji 

indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1 odpowiednio 

do: 

1)   Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-

żołnierzy; 

2)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy; 

3)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW. 

3. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, 

2)   podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3 

-   uwzględniając zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców w rejestrze 

świadczeń oraz składanie sprawozdań z monitoringu i analizy informacji o realizacji 
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indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom 

poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW. 

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po 

zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy, 

2)   podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1 

-   uwzględniając zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców w rejestrze 

świadczeń oraz składanie sprawozdań z monitoringu i analizy informacji o realizacji 

indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom 

poszkodowanym-żołnierzom. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, 

2)   podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2 

-   uwzględniając zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców w rejestrze 

świadczeń oraz składanie sprawozdań z monitoringu i analizy informacji o realizacji 

indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom 

poszkodowanym-funkcjonariuszom.] 

<Art. 22. 

1. Realizację uprawnień wynikających z art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 

pkt 8, art. 47 ust. 2a, art. 47c ust. 1 pkt 11 oraz art. 57 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) monitoruje i koordynuje Prezes 

NFZ. 

2. Prezes NFZ przekazuje raz na kwartał informację o realizacji indywidualnego prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1 odpowiednio do: 

1) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-żołnierzy, 
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2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy, 

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, 

4) Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych –

funkcjonariuszy AW 

– w celu monitorowania przez te organy realizacji prawa do tych świadczeń. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego; 

2) serię i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana 

poszkodowanego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej; 

3) rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom 

poszkodowanym; 

4) nazwę i siedzibę świadczeniodawcy, który udzielił weteranowi poszkodowanemu 

świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju i zakresie; 

5) liczbę i wartość udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Podmiot właściwy do wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przekazuje Prezesowi NFZ informację o 

nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego, która zawiera: 

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego; 

2) serię i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana 

poszkodowanego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz datę jego 

wydania. 

5. Właściwe komisje lekarskie przekazują organom, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, w 

terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o liczbie 

wydanych orzeczeń ustalających związek uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem 

pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą 

podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza 

granicami państwa oraz o wysokości orzeczonego procentowego uszczerbku na 

zdrowiu z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach 

poza granicami państwa, a także ich skutków zdrowotnych. 

6. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
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przekazuje organom, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, dane o odpłatnych lub 

niezakwalifikowanych jako gwarantowane świadczeniach opieki zdrowotnej, których 

udzielił weteranom poszkodowanym oraz weteranom poszkodowanym, których 

ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, w zakresie 

leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa, obejmujące: 

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego oraz weterana 

poszkodowanego, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co 

najmniej 30%, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia; 

2) numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana poszkodowanego 

oraz weterana poszkodowanego, którego ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 30%; 

3) rodzaj odpłatnych lub niezakwalifikowanych jako gwarantowane świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielonych w związku z urazami lub chorobami nabytymi 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

4) koszt udzielonego świadczenia. 

7. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania odpowiednio przez Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu realizacji 

indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW i weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, 

2) podmiot prowadzący w imieniu organów, o których mowa w pkt 1, 

monitorowanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 

3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa NFZ informacji o nabyciu 

uprawnień przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie. 

8. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ określi, w drodze 

rozporządzenia: 
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1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji indywidualnego 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy, 

2) podmiot prowadzący w jego imieniu monitorowanie informacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1, 

3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa NFZ informacji, o nabyciu 

uprawnień przez weterana poszkodowanego-żołnierza 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji indywidualnego 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-

funkcjonariuszy, 

2) podmiot prowadzący w jego imieniu monitorowanie informacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2, 

3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa NFZ informacji o nabyciu 

uprawnień przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie.> 

 

Art. 23. 

[1. Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego 

rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej 

przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie 

psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza 

są związane z działaniami poza granicami państwa. 

2. Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najbliżsi 

członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy 

psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli problemy zdrowotne 

funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa. 

3. Weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz 

najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy 

psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Szefa 
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są 

związane z działaniami poza granicami państwa.] 

<1. Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego 

rodziny mają prawo do korzystania poza kolejnością z bezpłatnej pomocy 

psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez 

wojskowe pracownie psychologiczne, a także z pomocy bezpłatnej udzielanej w 

podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza 

granicami państwa. 

2. Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najbliżsi 

członkowie jego rodziny mają prawo do korzystania poza kolejnością z bezpłatnej 

pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli problemy 

zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa. 

3. Weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz 

najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo do korzystania poza kolejnością z 

bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych 

utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli problemy 

zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa.> 

<3a. Weteran-funkcjonariusz AW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW oraz 

najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo do korzystania poza kolejnością z 

bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą utworzonych przez Szefa Agencji Wywiadu, jeżeli problemy 

zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa.> 

4. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej, 

[2)   sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów 

poszkodowanych do pomocy, o której mowa w ust. 1-3, oraz właściwość organów w 

tym zakresie] 

<2) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa 

weteranów poszkodowanych do pomocy, o której mowa w ust. 1–3a, oraz 

właściwość organów w tym zakresie> 
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-   mając na względzie zapewnienie sprawnego dostępu do korzystania z pomocy 

psychologicznej oraz jej realizację adekwatną do potrzeb weteranów. 

 

Art. 24. 

[1. Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu 

Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki 

zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim 

pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem 

art. 25.] 

<1. Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością w 

Domu Weterana i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 25.> 

<1a. Pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Weterana mają weterani i weterani 

poszkodowani szczególnie zasłużeni z tytułu działalności na rzecz suwerennej i 

demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub odznaczeni Orderem Wojennym 

Virtuti Militari albo Orderem Krzyża Wojskowego. 

1b.  Podmiot nadzorujący Dom Weterana odpowiednio w imieniu Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Wywiadu 

lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje zaświadczenie o 

uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1a, na wniosek weterana lub weterana 

poszkodowanego złożony przed uruchomieniem procedury, o której mowa w ust. 2. 

1c. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające szczególne zasługi z tytułu 

działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przyznanie odznaczenia Orderem Wojennym Virtuti Militari albo Orderem Krzyża 

Wojskowego. 

1d.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1b, weteran lub weteran poszkodowany 

składa kierownikowi albo dyrektorowi Domu Weterana przed umieszczeniem w 

Domu Weterana.> 

[2. Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.] 
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<2. Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie 

określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń.> 

<2a. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie weterana poszkodowanego 

przebywającego w Domu Weterana ustala się w wysokości odpowiadającej 250% 

najniższej emerytury, z tym że opłata ta nie może być wyższa niż kwota 

odpowiadająca 50% miesięcznego dochodu weterana poszkodowanego w rozumieniu 

przepisów art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).> 

3. Pobyt, o którym mowa w ust. 1, może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z 

części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do 

weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy. 

[4. Weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi 

ABW może zostać udzielona zapomoga ze środków budżetu państwa, z części pozostającej 

odpowiednio w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z części 

pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa 

Agencji Wywiadu, na pobyt w Domu Weterana.] 

<4. Weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, weteranowi-

funkcjonariuszowi AW, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, 

weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW i weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW może zostać udzielona zapomoga na pobyt 

w Domu Weterana ze środków budżetu państwa, z części pozostającej odpowiednio 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z części pozostającej 

w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji 

Wywiadu.> 

<4a. Zapomogę, o której mowa w ust. 4, można przyznać na pokrycie poniesionych 

kosztów pobytu w Domu Weterana nieobjętych opłatą za pobyt w Domu Weterana, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

4b. Wysokość przyznanej zapomogi jest uzależniona od sytuacji materialnej osób, o 

których mowa w ust. 4, potwierdzonej dokumentami. 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4c. Zapomogę, o której mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek, który zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) adres zamieszkania; 

4) numer i datę wydania legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 

4d. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające sytuację materialną osób, o 

których mowa w ust. 4, oraz potwierdzające poniesione koszty, o których mowa w 

ust. 4a.> 

5. Tworzy się fundusze na zapomogi, o których mowa w ust. 4, których dysponentami są 

odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu. 

[6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania 

zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi ABW i weteranowi poszkodowanemu-

funkcjonariuszowi ABW na pobyt w Domu Weterana, dokumenty stanowiące podstawę jej 

przyznania, sposób przekazywania zapomogi oraz sposób tworzenia funduszu na 

zapomogi, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równego dostępu do tych 

świadczeń wszystkim uprawnionym oraz uwzględniając rzeczywiste koszty pobytu w Domu 

Weterana. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dofinansowania 

pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana, 

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równego dostępu do tych świadczeń 

wszystkim uprawnionym oraz uwzględniając rzeczywiste koszty pobytu w Domu Weterana. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana, dokumenty stanowiące 

podstawę jej przyznania, sposób przekazywania zapomogi oraz sposób tworzenia 

funduszu na zapomogi, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równego dostępu do 

tych świadczeń wszystkim uprawnionym oraz uwzględniając rzeczywiste koszty pobytu w 

Domu Weterana.] 

<6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania 

zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, weteranowi poszkodowanemu-

funkcjonariuszowi ABW, weteranowi-funkcjonariuszowi AW i weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW na pobyt w Domu Weterana, dokumenty 
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dołączane do wniosku, sposób przekazywania zapomogi oraz sposób tworzenia 

funduszu na zapomogi, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uprawnionym 

odpowiedniego dostępu do tych świadczeń oraz uwzględniając rzeczywiste koszty 

pobytu w Domu Weterana. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w 

Domu Weterana oraz dokumenty niezbędne do wydania zaświadczeń, o których 

mowa w ust. 1b i 1d, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uprawnionym 

odpowiedniego dostępu do tych świadczeń oraz uwzględniając rzeczywiste koszty 

pobytu w Domu Weterana. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana, dokumenty 

dołączane do wniosku, sposób przekazywania zapomogi oraz sposób tworzenia 

funduszu na zapomogi, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uprawnionym 

odpowiedniego dostępu do tych świadczeń oraz uwzględniając rzeczywiste koszty 

pobytu w Domu Weterana.> 

Art. 26. 

1. Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z 

wymienionych form kształcenia: 

1)    naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej; 

2)   studia pierwszego stopnia; 

3)   studia drugiego stopnia; 

4)   jednolite studia magisterskie; 

5)   studia podyplomowe. 

<1a. Weteran poszkodowany-żołnierz, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi 

co najmniej 30%, ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na dwie formy 

kształcenia z form określonych w ust. 1.> 

2. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą być pokryte koszty: 

1)   opłaty za naukę lub studia; 

2)   przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły 

lub uczelni i z powrotem; 
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3)   zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę 

lub odbywa studia. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje na jedną z wybranych przez weterana 

poszkodowanego-żołnierza form kształcenia do wysokości 400% najniższej emerytury. 

4. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 3, przysługuje na każdy rok szkolny 

lub akademicki przez cały czas trwania nauki lub studiów, nie dłużej niż w wymiarze 

określonym w programie nauczania lub w programie studiów. 

5. Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc 

finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki określonej w ust. 3. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami 

losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego-żołnierza powodującymi konieczność 

przerwania nauki lub studiów, wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu, na wniosek 

zainteresowanego, do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów. 

7. Poniesione przez organ koszty nauki lub studiów oraz przejazdów i zakwaterowania 

podlegają zwrotowi w przypadku nieukończenia nauki lub studiów z przyczyn leżących 

po stronie weterana poszkodowanego-żołnierza w terminie określonym w programie 

nauczania lub w programie studiów, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki lub 

studiów, o których mowa w ust. 6. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 miesięcy 

od dnia doręczenia wezwania. 

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz właściwość organów w tym zakresie, 

dokumenty stanowiące podstawę jej przyznawania oraz sposób i termin jej wypłaty, a 

także warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów nauki lub studiów, 

przejazdów i zakwaterowania. Rozporządzenie powinno zapewnić sprawność 

postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanej pomocy finansowej w 

stosunku do rzeczywistych kosztów kształcenia. 

 

Art. 28. 

[1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW zwolniony ze służby ma prawo do uzyskania 

pomocy finansowej na jedną z wymienionych form kształcenia: 

1)   studia pierwszego stopnia; 

2)   studia drugiego stopnia; 

3)   jednolite studia magisterskie; 
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4)   studia podyplomowe. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje na jedną z wybranych przez weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza ABW form kształcenia do wysokości 400% najniższej 

emerytury.] 

<1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW i weteran 

poszkodowany-funkcjonariusz AW zwolnieni ze służby mają prawo do uzyskania 

pomocy finansowej na jedną z wymienionych form kształcenia: 

1) studia pierwszego stopnia; 

2) studia drugiego stopnia; 

3) jednolite studia magisterskie; 

4) studia podyplomowe. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje na jedną z wybranych przez weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW form kształcenia do wysokości 400% 

najniższej emerytury.> 

3. Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc 

finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki. 

[4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez czas trwania studiów na wniosek 

weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, w każdym roku akademickim, w 

wymiarze określonym programem studiów na jednym kierunku wybranym przez 

funkcjonariusza.] 

<4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez czas trwania studiów na wniosek 

weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-

funkcjonariusza AW, w każdym roku akademickim, w wymiarze określonym 

programem studiów na jednym kierunku wybranym przez funkcjonariusza.> 

<4a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) numer PESEL; 

4) numer i datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW; 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio Szefa ABW albo 

Szefa AW o przerwaniu studiów w trakcie roku akademickiego lub niepodjęciu 

nauki; 

6) określenie formy wypłaty świadczenia z tytułu pomocy, a w przypadku formy 

bezgotówkowej – wskazanie rachunku bankowego właściwego dla wypłaty. 

4b. Do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez uczelnię lub inny dokument 

potwierdzający: 

1) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW lub 

weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW studiów, ich rodzaj i łączny czas 

ich trwania (liczbę semestrów); 

2) aktualny semestr (rok) nauki odbywanej oraz liczbę semestrów w danym roku 

akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia; 

3) wysokość opłaty ustalonej przez uczelnię za naukę w danym roku akademickim i 

w poszczególnych jego semestrach.> 

[5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami 

losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW powodującymi 

konieczność przerwania studiów, na wniosek zainteresowanego, wypłata pomocy 

finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania studiów. 

6. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia studiów z przyczyn 

leżących po stronie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, z wyjątkiem 

przyczyn nieukończenia studiów, o których mowa w ust. 5. Koszty te podlegają zwrotowi w 

terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania 

pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz właściwość organów w tym zakresie, dokumenty 

stanowiące podstawę jej przyznawania oraz sposób i termin jej wypłaty, a także warunki 

zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów kształcenia. Rozporządzenie powinno 

zapewnić sprawność postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanej pomocy 

finansowej w stosunku do rzeczywistych kosztów kształcenia.] 

<5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub 

zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW, powodującymi 

konieczność przerwania studiów, na wniosek zainteresowanego wypłata pomocy 

finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania studiów. 
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6. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia studiów z przyczyn 

leżących po stronie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW lub weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia 

studiów, o których mowa w ust. 5. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 

miesięcy od dnia doręczenia wezwania. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, właściwość podmiotów w tym 

zakresie, sposób i termin jej wypłaty, a także szczegółowe warunki zawieszania jej 

udzielania oraz zwrotu kosztów kształcenia. Rozporządzenie powinno zapewnić 

sprawność postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanej pomocy 

finansowej w stosunku do rzeczywistych kosztów kształcenia.> 

 

Art. 29. 

[1. Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób 

powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują 

odpowiednio uprawnienia określone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.] 

<1. Weteranowi poszkodowanemu przysługują odpowiednio uprawnienia określone w 

art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.> 

2. W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego. 

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 

1, jest legitymacja weterana poszkodowanego. 

 

<Art. 29a. 

1. Weteran poszkodowany, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 

30%, ma prawo do udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych 

organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie 

częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

2. Turnus readaptacyjno-kondycyjny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje w 

szczególności zajęcia psychologiczne, sportowo-rekreacyjne i fizjoterapeutyczne. 
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3. W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym może 

uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny. 

4. W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym nie mogą uczestniczyć weterani 

poszkodowani, u których lekarz stwierdził przeciwwskazania medyczne do udziału w 

turnusie readaptacyjno-kondycyjnym. 

5. Koszt udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym jest finansowany z budżetu 

państwa odpowiednio w części pozostającej w dyspozycji: 

1) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weterana 

poszkodowanego-żołnierza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny; 

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny; 

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i pełnoletniego najbliższego członka 

rodziny; 

4) Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW i pełnoletniego najbliższego członka 

rodziny. 

6. Wniosek weterana poszkodowanego o skierowanie na turnus 

readaptacyjno-kondycyjny zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) serię i numer legitymacji weterana poszkodowanego; 

4) miejsce służby lub pracy; 

5) adres zamieszkania i do korespondencji; 

6) numer telefonu kontaktowego. 

7. Do wniosku dołącza się: 

1) kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego; 

2) opinię psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie 

readaptacyjno-kondycyjnym; 

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań medycznych do udziału w 

turnusie readaptacyjno-kondycyjnym; 

4) zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego 

na turnus readaptacyjno-kondycyjny w przypadku udziału członka rodziny. 
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8. Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na 

turnus readaptacyjno-kondycyjny zawiera następujące dane pełnoletniego 

najbliższego członka rodziny: 

1) imię i nazwisko; 

2) stopień pokrewieństwa; 

3) numer PESEL; 

4) adres zamieszkania; 

5) numer telefonu kontaktowego. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-żołnierzy wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny, 

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego, 

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus 

readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka 

rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-

kondycyjny – wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus, 

4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny, 

5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych 

– uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-żołnierza wynikające z jego 

aktualnego stanu zdrowia. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wraz z 

pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-

kondycyjny, 

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego, 

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na 

turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego 

członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus 

readaptacyjno-kondycyjny – wraz z miejscem na stanowisko podmiotu 

kierującego na turnus, 

4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny, 

5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych 
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– uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wynikające z 

jego aktualnego stanu zdrowia. 

11. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny, 

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego, 

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW o skierowanie na turnus 

readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka 

rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza AW na turnus readaptacyjno-kondycyjny – 

wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus, 

4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny, 

5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych 

– uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz 

weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW wynikające z jego aktualnego 

stanu zdrowia.> 

Art. 30. 

1. [Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób 

powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:] 

<Weteranowi poszkodowanemu przysługuje:> 

1)   ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej; 

2)   ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: 

a)  1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji 

zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 

b)  2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów 

jednorazowych. 

2. Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. b, korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w 

wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a 

należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. 
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[3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w 

ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.] 

<3. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa 

w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego.> 

 

<Art. 30a. 

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i 

pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa 

w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.> 

 

Art. 31. 

1. Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany-żołnierz, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi: 

[1)   na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby 

powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych 

oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i 

rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan 

zdrowia;] 

<1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby 

powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków 

opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi 

medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na 

wiek lub stan zdrowia;> 

2)   w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny 

sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-

żołnierza. 

2. Tworzy się fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-

żołnierzy, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

przyznawania zapomóg, o których mowa w ust. 1, dokumenty stanowiące podstawę ich 

przyznania, sposób przekazywania przyznanych zapomóg oraz sposób tworzenia funduszu 

na te zapomogi. Rozporządzenie uwzględni konieczność zapewnienia równego dostępu do 
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tego świadczenia wszystkim uprawnionym oraz możliwość korzystania z zapomogi z 

innego tytułu. 

[Art. 32. 

1. Weteran-funkcjonariusz ABW, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany-

funkcjonariusz ABW, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się 

o przyznanie zapomogi: 

1)   na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby 

powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych 

oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i 

rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan 

zdrowia; 

2)   w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny 

sposób sytuacji materialnej weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana 

poszkodowanego-funkcjonariusza ABW. 

2. Tworzy się fundusze na zapomogi dla weteranów-funkcjonariuszy ABW i weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, których dysponentami są odpowiednio Szef 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania 

zapomóg, o których mowa w ust. 1, dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania, 

sposób przekazywania przyznanych zapomóg oraz sposób tworzenia funduszu na te 

zapomogi. Rozporządzenie uwzględni konieczność zapewnienia równego dostępu do tego 

świadczenia wszystkim uprawnionym oraz możliwość korzystania z zapomogi z innego 

tytułu.] 

<Art. 32. 

1.Weteran-funkcjonariusz ABW oraz weteran-funkcjonariusz AW, który ukończył 65 

lat życia, lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz weteran 

poszkodowany-funkcjonariusz AW, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi: 

1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby 

powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków 

opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi 

medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na 

wiek lub stan zdrowia; 
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2) w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mających wpływ na pogorszenie w 

istotny sposób sytuacji materialnej weterana-funkcjonariusza ABW, 

weterana-funkcjonariusza AW, weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW. 

2. Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w ust. 1, jest konieczność 

poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów lub zaistnienia 

zdarzenia określonego w ust. 1. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się 

okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-funkcjonariusza ABW, 

weterana-funkcjonariusza AW, weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW 

lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW, w tym otrzymywanie z innego 

źródła pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające konieczność 

poniesienia wydatków lub zaistnienia zdarzenia wymienionego w ust. 1. 

4. Tworzy się fundusze na zapomogi dla weteranów-funkcjonariuszy ABW, weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, weteranów-funkcjonariuszy AW i 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, których dysponentami są 

odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji 

Wywiadu. 

5. Fundusze na zapomogi tworzy się z uwzględnieniem liczby 

weteranów-funkcjonariuszy ABW, weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy 

ABW, weteranów-funkcjonariuszy AW i weteranów poszkodowanych-

funkcjonariuszy AW w ramach środków budżetowych z części budżetu państwa, 

których dysponentem jest odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

lub Szef Agencji Wywiadu. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania 

zapomóg, o których mowa w ust. 1, dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania 

oraz sposób przekazywania przyznanych zapomóg. W rozporządzeniu uwzględnia 

się konieczność zapewnienia równego dostępu do tego świadczenia wszystkim 

uprawnionym.> 

[Art. 35. 

1. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, 

przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. 
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2. Urlop dodatkowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-

poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 

26 dni w roku kalendarzowym. 

3. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem 

stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana 

poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia pracodawcy tej decyzji.] 

<Art. 35. 

1. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającym w stosunku pracy 

przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku 

kalendarzowym. 

2. Wymiar urlopu dla weterana oraz weterana poszkodowanego zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

3. Urlop, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje weteranowi oraz weteranowi 

poszkodowanemu uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

przekraczającym 26 dni na podstawie odrębnych ustaw. 

4. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje z 

dniem, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana lub 

weterana poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa 

może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji. 

5. Dodatkowy urlop, o którym mowa w ust. 1 i 2, wykorzystuje się w całości w roku 

kalendarzowym, w którym weteran oraz weteran poszkodowany pozostający w 

stosunku pracy mają do niego prawo, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Za 

niewykorzystany urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

6. Do dodatkowego urlopu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 154
2
, art. 172 oraz art. 172

1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).> 

 

Art. 36. 

1. Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku 

weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-

rentowego. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana 

poszkodowanego albo jej odpis. 

3. Wniosek zawiera: 

1)   imię i nazwisko zainteresowanego; 

2)   imiona rodziców; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   adres zamieszkania i adres do korespondencji; 

5)   numer PESEL; 

6)   wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany; 

7)   podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika. 

4. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura. 

[5. Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu 

uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z 

działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań 

lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których 

przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale: 

1)   od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru; 

2)   od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru; 

3)   od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru; 

4)   od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru; 

5)   od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru; 

6)   od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru; 

7)   powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.] 

<5. Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od ustalonego 

procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w 

związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas 

wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami 

państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w 

przedziale: 

1) od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru; 

2) od 10% do 20% uszczerbku  – 10% podstawy wymiaru; 

3) od 21% do 30% uszczerbku  – 20% podstawy wymiaru; 

4) od 31% do 40% uszczerbku  – 40% podstawy wymiaru; 
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5) od 41% do 50% uszczerbku  – 50% podstawy wymiaru; 

6) od 51% do 60% uszczerbku  – 80% podstawy wymiaru; 

7) od 61% do 70% uszczerbku  – 100% podstawy wymiaru; 

8) od 71 %do 80% uszczerbku  – 110% podstawy wymiaru; 

9) od 81% do 90% uszczerbku  – 120% podstawy wymiaru; 

10) powyżej 90% uszczerbku  – 130% podstawy wymiaru.> 

<5a. Kwotę dodatku weterana poszkodowanego ustala organ emerytalno-rentowy na 

podstawie decyzji organu przyznającego status weterana poszkodowanego.> 

6. Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego 

wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego 

procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej w 

ust. 5. 

7. Waloryzacji, o której mowa w ust. 6, dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana 

poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

8. W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na 

podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana 

poszkodowanego. 

9. Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką 

w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po 

raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym 

terminie płatności, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony na 14 dni 

przed upływem terminu płatności emerytury lub renty. 

10. W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-

rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu 

kwartału. 

Art. 37. 

1. Dodatek weterana poszkodowanego, w wysokości ustalonej na zasadach określonych w art. 

36, wypłaca wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką właściwy organ emerytalno-rentowy 

ze środków będących w dyspozycji tego organu. 

[2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do 
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spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, 

oraz z części pozostającej odpowiednio w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW.] 

<2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu państwa z 

części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do 

weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-

funkcjonariuszy ABW oraz z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji 

Wywiadu – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW.> 

3. W przypadku wypłaty dodatku weterana poszkodowanego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenie to wraz z 

odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do niego lub jego wypłaty oraz koszty obsługi 

są finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

[Art. 38. 

Świadczenia określone w ustawie, inne niż wymienione w art. 37 ust. 1, finansowane są ze 

środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do 

weteranów-funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, oraz z części 

pozostającej odpowiednio w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 

Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy ABW i weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW.] 

<Art. 38. 

Świadczenia określone w ustawie, inne niż wymienione w art. 37 ust. 1, są finansowane 

ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony 

Narodowej – w odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-

żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy i weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy ABW i 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz z części pozostającej w 

dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy AW i 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) 

 

<Art. 83a. 

1. Policjantowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje prawo do 

corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni 

roboczych. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje policjantowi 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z 

tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia, w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez policjanta tej decyzji przełożonemu, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym policjant ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym 

policjanta. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do urlopu, o którym mowa w ust. 1, stosuje 

się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 86.> 

 

Art. 114. 

1. Policjant zwalniany ze służby otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4: 

1)   odprawę; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz 

za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 33 ust. 3;] 
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<2 ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, 

z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w art. 83a ust. 1;> 

3)   zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu 

urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na 

zasadach obowiązujących przy przeniesieniach z urzędu. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują policjantowi, jeżeli w dniu 

zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia 

emerytalnego. 

3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8 

otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Komendant Główny Policji lub 

upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach szczególnie uzasadnionych 

potrzeb rodziny policjanta przyznać mu nie więcej niż 50% odprawy. 

 

<Art. 145ga. 

1. Policjant delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1–3, po powrocie do kraju podlega 

bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 

2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

policjanta, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan psychofizyczny 

zgodnie ze wskazaniami lekarza policjant może być skierowany na bezpłatny turnus 

leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w 

rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

3. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

4. Udział policjanta w kolejnym turnusie leczniczo-profilaktycznym po pełnieniu służby 

w tym samym kontyngencie policyjnym może odbyć się pod warunkiem poddania się 

leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji 

specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie 

leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 
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5. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez policjanta. 

6. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym policjanta oraz 50% 

kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

7. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

policjanta: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonanych podczas 

służby w kontyngencie. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) policjanta: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do pracowników Policji, o których mowa w 

art. 145c ust. 1. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organ właściwy do kierowania policjanta i pracownika Policji na badania, o 

których mowa w ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 
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5) tryb kierowania policjanta i pracownika Policji, wraz z pełnoletnim najbliższym 

członkiem rodziny, na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby policjanta i pracownika Policji wynikające z ich 

aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia ich pełnej 

rekonwalescencji oraz umożliwienie im dalszego leczenia lub rehabilitacji po 

zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 

235 i 1091) 

<Art. 87a. 

1. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje 

prawo do corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni 

kalendarzowych. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z 

tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia, w wymiarze przekraczającym 30 dni kalendarzowych. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez funkcjonariusza tej decyzji przełożonemu właściwemu do 

spraw osobowych. 

4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym funkcjonariusz ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym 

funkcjonariusza.> 
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Art. 118. 

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 

12 oraz ust. 3 otrzymuje: 

1)   odprawę; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 

wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny 

od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3;] 

<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 

wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w 

art. 87a ust. 1, oraz rekompensatę pieniężną w zamian za czas służby 

przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2;> 

3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze 

środków właściwego organu Straży Granicznej; 

4)   zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz 

dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych; 

5)   niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 77 ust. 4; 

6)    (uchylony). 

2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 2 oraz 9-

11 otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby 

urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby 

udzielany na podstawie art. 37 ust. 3. 

2a. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony może 

w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na 

uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nieprzekraczającej 

50% w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 

i 9-11. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez 

funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz ekwiwalentu za 

niewykorzystany czas wolny od służby, podmioty właściwe w tych sprawach, a także 
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terminy wypłaty, uwzględniając składniki uposażenia stanowiące podstawę ekwiwalentu 

oraz powiązanie jego wysokości z liczbą dni niewykorzystanego urlopu lub godzin 

ponadnormatywnego czasu służby. 

 

Art. 147j. 

1. Funkcjonariusz wchodzący w skład kontyngentu podlega: 

1)   bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom 

profilaktycznym w przypadku delegowania do służby; 

2)   bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, po powrocie do kraju w związku 

z zakończeniem służby w kontyngencie. 

[2. Funkcjonariuszowi choremu lub rannemu, po wyleczeniu, oraz funkcjonariuszowi, który 

doznał urazu psychicznego, po zakończeniu służby w kontyngencie przysługuje 

skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny.] 

<2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan 

psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz może być 

skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 

2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …).> 

<2a. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

2b. Udział funkcjonariusza w kolejnym turnusie leczniczo-profilaktycznym po pełnieniu 

służby w tym samym kontyngencie może odbyć się pod warunkiem poddania się 

leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji 

specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-

profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 

2c. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez 

funkcjonariusza. 

2d. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym funkcjonariusza 

oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa 
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się z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. 

2e. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

funkcjonariusza: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań planowanych lub 

wykonywanych podczas służby w kontyngencie. 

2f. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) funkcjonariusza: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

2g. Przepisy ust. 2–2f stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 147f ust. 

1.> 

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1, 

2)   tryb kierowania funkcjonariuszy na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program 

turnusów, o których mowa w ust. 2, 

3)   podmioty wykonujące badania, a także kierujące funkcjonariuszy na badania i turnusy 

leczniczo-profilaktyczne, 

4)   rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań przed 

rozpoczęciem służby w kontyngencie i po jej zakończeniu oraz w związku ze 

skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

5)   kalendarz obowiązujących szczepień 
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- uwzględniając zasadność przeprowadzania badań specjalistycznych wymaganych do 

służby w kontyngencie w zależności od obszaru działania kontyngentu i zakresu 

wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań, szczegółowy program turnusów oraz 

zapewnienie zgodności kalendarza szczepień z przepisami sanitarnymi.] 

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w 

ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) kalendarz obowiązujących szczepień, o których mowa w ust. 1, 

5) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 

6) tryb kierowania funkcjonariusza i osoby, o której mowa w art. 147f ust. 1, wraz z 

pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

8) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

9) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

10) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i osoby, o której mowa w art. 147f ust. 1, 

wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia ich 

pełnej rekonwalescencji oraz umożliwienie im dalszego leczenia lub rehabilitacji 

po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 
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3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), z wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 
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3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 

6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach 

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 
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podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 

1076); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 
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bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z 

późn. zm.); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 
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18)  dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19)  wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20)  część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 

  20a)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 

  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa 

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 
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  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c)   dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do 

przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres 

przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych 

na: 

a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą 

morską, 

b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

24)   świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i 

art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076), oraz środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 

których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

25)  ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276); 

  25b) 
(76)

 ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane 

osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696); 

25c)   świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690); 

25d)  
(77)

 świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 

poz. 2529); 

26)   zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

6000 zł; 

  26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27)  otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a)  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 
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b)  doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

28)  
(78)

 przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w 

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

29)  przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1345), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 
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rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

29b)  
(79)

 odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po 

nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie 

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej 

"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta 

szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio; 

30)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez 

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b)  sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w 

związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 

odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają 

kwoty 6000 zł; 

33)  (uchylony); 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym; 
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37)  dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na 

podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały 

przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych; 

38)   świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich 

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

39)  
(80)

 stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów 

lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku 

stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady 

ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki; 

39a)  
(81)

 stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 

1530); 

39b)  
(82)

 stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c)  
(83)

 stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669); 

39d)  
(84)

 stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

40)  
(85)

 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

40a)   nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich 
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oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie 

wyników na igrzyskach głuchych; 

40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d)   (uchylony); 

40e)   świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie 

art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263); 

41)  (uchylony); 

42)   (uchylony); 

43)  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk 

żywiołowych; 

45)  
(
 
)
 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 

maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w 

obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 , z 2018 r. poz. 1552 oraz z 2019 r. poz. 730); 

46)  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a)  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 

Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 
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deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 

wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy oraz 

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym 

podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj 

umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez 

niego programem; 

  46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

  46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

47)  (uchylony); 

47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

  47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

  47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

47e)   kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2137); 
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47f)  
(87)

 kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów 

kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych 

planach kapitałowych; 

47g)  
(88)

 kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 

86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; 

48)  (uchylony); 

49)   świadczenia otrzymane przez: 

a)  osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

133, 138 i 756) z tytułu odprawy mieszkaniowej, 

b)  żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w 

art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a; 

49a)   ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie 

przepisów o Służbie Ochrony Państwa; 

50)  przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, 

do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 

  50a)   wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach osoby prawnej; 

50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

51)   przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 

52)  odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 

776); 

53)  wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; 
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54)  (uchylony); 

55)  (uchylony); 

56)  (uchylony); 

57)  (uchylony); 

58)  wypłaty: 

a)  transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na 

indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych 

kontach emerytalnych, 

b)  środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na 

rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, 

c)  środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z 

funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków 

na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, 

zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych 

- z zastrzeżeniem ust. 33; 

58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w 

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z: 

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 

  58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po 

śmierci oszczędzającego, 
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c)  w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; 

58c)  
(89)

 dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w 

rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z: 

a)  gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez 

uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, 

b)  wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w 

przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b, 

c)  wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie 

kapitałowym; 

58d)  
(90)

 wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f; 

59)  wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego 

współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka 

w otwartym funduszu emerytalnym; 

59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r. 

poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219); 

  59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane 

na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy; 

60)  (uchylony); 

61)  
(91)

 kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

62)  (uchylony); 

63)  
(92)

 pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt 

energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
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przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud 

uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373); 

63a)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o 

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego 

zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, 

dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej 

wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

63b)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość 

pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć 

wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

64)  dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych 

przepisów; 

65)  zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części 

odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem 

polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie 

podzielnym spółdzielni; 

66)  (uchylony); 

67)   wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności 

socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń 

pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami 

nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 
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  67a)   świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane 

z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach 

dziecięcych lub przedszkolach; 

67b)   świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką 

sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do 

żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1; 

68)   wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 

(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz 

konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród 

związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość 

tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród 

otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 

działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; 

68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa 

wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, 

jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby 

pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym; 

69)  (uchylony); 

70)  (uchylony); 

71)  dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, 

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów 

roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce 

poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; 

71a)  
(93)

 przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie; 

72)  dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, 

jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru 

dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny; 
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73)  kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań 

hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie; 

74)  otrzymywane z zagranicy: 

a)  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, 

b)  kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, 

c)  renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym 

pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, 

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej 

stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia; 

75)  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin; 

76)  kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w 

ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) 

towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie; 

77)   równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom 

Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz 

strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 

zł; 

78)  dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w 

tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 

połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-

sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz 

przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i 

młodzieży do lat 18: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich 

wysokości, 

b)   z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

2000 zł; 

  78a) (uchylony); 
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79)  świadczenia z pomocy społecznej; 

  79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

80)   przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej; 

81)  (uchylony); 

82)   uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 

wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od 

podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem takiej organizacji lub 

instytucji; 

82a)   kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), w art. 125a ust. 

3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2365, z późn. zm.), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), w art. 136a 

ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 

i 730), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138), w art. 96a ust. 3a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. 

poz. 138 i 730), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 

650 i 730), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), w art. 60a 

ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

631, z późn. zm.) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa 

w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
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ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1368 oraz z 2018 r. poz. 1076); 

83)  świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska 

wykonującym zadania poza granicami państwa: 

a)  w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 

dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 

zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

b)  jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego 

w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

83a)   świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom 

Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami 

państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w: 

a)  misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

b)  akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

c)  organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy 

państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

83b)   wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych 

ustawach; 

83c)   świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 

czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o 

podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu 
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powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w 

popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia; 

84)  wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z 

przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego; 

85)  wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów; 

86)  (uchylony); 

[87)  wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących 

emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;] 

<87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 

dotyczących emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu 

abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;> 

88)  (uchylony); 

89)   wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie 

odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie 

praktyki zawodowe; 

90)  wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych 

za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego; 

[90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26-28 i art. 36 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

937);] 

<90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28, art. 29a i art. 36 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …);> 

90b)   świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z 

zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub 

organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę 

i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 
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należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

<90c) świadczenia, o których mowa w art. 145ga ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji, w art. 147j ust. 2 i 2d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej, w art. 49i ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej, w art. 9b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), w art. 85b ust. 2 i 6 ustawy z dnia 

24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 

w art. 67 ust. 6 i 6d ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, w art. 4a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz w art. 144a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091 i …);> 

91)  wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych 

podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki; 

92)   świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin 

zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

93)  dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali 

mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej 

różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu; 

94)  wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z 

tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych; 

95)  odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; 

95a)  
(94)

 odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego; 

96)  (uchylony); 

97)  dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów o dodatkach mieszkaniowych; 
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97a)   dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

97b)   kwoty należności z tytułu: 

a)  zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, 

b)  zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za 

odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 

c)  odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

d)  odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c, 

e)  nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w 

lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z 

kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego 

- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) lub 

uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy; 

98)  dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie 

odrębnych przepisów; 

  98a) kwoty refundacji z tytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne 

ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193); 

  98b) zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacenia przez inwalidę wojennego i wojskowego 

składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na 

dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego; 

99)  (uchylony); 

  100) emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika: 

a)  orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy 

organ, 

b)  dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, 

bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków 
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potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 

lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie, 

c)  aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu 

wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-

lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o 

których mowa w lit. b, lub 

d)  ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub 

Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; 

  101)   przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa 

w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375); 

  102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1265 i 1149) z tytułu: 

a)  przejazdu do miejsca pracy, 

b)  przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, 

c)  przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, 

d)  przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, 

e)  zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, 

f)  przejazdu na egzamin; 

103) (uchylony); 

104) otrzymane przez posła lub senatora świadczenia pieniężne i wartość świadczeń 

rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz 

art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7, 138 i 1318); 

105)  
(95)

 dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w 

spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie 

zapłaconego podatku od spadków i darowizn; 
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  106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów 

Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w 

Kuwejcie; 

  107) nagrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra 

w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i 

nagradzania uczestników tych zajęć; 

  108) kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków 

budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej; 

109)   przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

  110) wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń 

przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych 

ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem 

wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku 

zagranicznego (należności zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i 

macierzyńskich; 

  111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań 

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu 

różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

  112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia 

tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw; 

  113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego; 

  114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 
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115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i 

olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

116) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

116a) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 

ustalenia których odstąpiono; 

117) wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego; 

117a) wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie 

uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, 

przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w 

przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych; 

  118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz 

wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu: 

a)  studiów podyplomowych, 

b)  szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 

c)  egzaminów lub licencji, 

d)  badań lekarskich lub psychologicznych, 

e)  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

  119) odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz 

obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części 

odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów 

wartościowych od emitenta; 

  120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów 

(ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: 

a)  ustanowienia służebności gruntowej, 

b)  rekultywacji gruntów, 
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c)  szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie 

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej 

ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 

650, 1000 i 1089); 

120a)   wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego; 

121)   jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i 

przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z 

zastrzeżeniem ust. 19; 

  123) (uchylony); 

  124) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407); 

  125) wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie 

z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w 

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20; 

125a)  
(96)

 wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona 

zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o 

których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 20; 

  126) (uchylony); 

  127) alimenty: 

a)  na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na 

wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) 

pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

b)   na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku 

sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł; 
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  128) świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac 

społecznie użytecznych; 

129)   dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36; 

129a)  
(97)

 świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, 

otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 

przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia: 

a)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 

b)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został 

przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane uzyskano zgodę na 

rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

–  w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery; 

  130) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych 

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130a)   odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130b)   odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych 

programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i 

rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130c)  
(98)

 dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek 

lub dyskonta od obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą 

Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają 

zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności 

licencyjnych 

–   chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w 

rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, 

bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji; 

  131) 
(99)

 dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których 

mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału 

wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego 

zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego 

zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego 

prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; 

udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości 

przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; 

  132) przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki 

organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i 

międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody: 

a)  za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki, 

b)  z tytułu działalności na rzecz praw człowieka 

- w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, 

na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 31; 

  133) 
(100)

 premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna 

uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 

  134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 

1956-1989 (Dz. U. poz. 741, z 2011 r. poz. 622 oraz z 2014 r. poz. 496); 
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  135) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o 

pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych 

osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 734); 

  136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

  137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

138)   kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 604); 

139)   kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych 

ludzi; 

140)   kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8-10; 

141)   zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej 

Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161); 

142)   kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym; 

143)   kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy 

zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925); 

144)   wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika 

pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

145)  
(101)

 kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 

najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540); 

146)  
(102)

 dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu: 
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a)  nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

b)  nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy 

użyczenia lub umowy o podobnym charakterze, 

c)  nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych, 

d)  otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to 

jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe 

–   będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów 

zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie 

wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 

czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją 

zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669), 

147)  
(103)

 nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 

2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271). 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 38 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1091) 

 

<Art. 49i. 

1. Strażak delegowany do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, o 

której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1, po powrocie do kraju podlega bezpłatnym 

badaniom lekarskim i psychologicznym. 

2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

strażaka, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan psychofizyczny 

zgodnie ze wskazaniami lekarza strażak może być skierowany na bezpłatny turnus 
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leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w 

rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

3. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

4. Udział strażaka w kolejnym turnusie leczniczo-profilaktycznym po pełnieniu służby w 

tej samej grupie ratowniczej może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu 

specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji 

specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie 

leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 

5. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez strażaka. 

6. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym strażaka oraz 50% 

kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

7. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

strażaka: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonywanych podczas 

służby w grupie ratowniczej. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) strażaka: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 
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b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organ właściwy do kierowania strażaka na badania, o których mowa w ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 

5) tryb kierowania strażaka wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny 

na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na 

turnus leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby strażaka wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia, 

w tym konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji oraz umożliwienie 

dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na turnusie 

leczniczo-profilaktycznym.> 

<Art. 71aa. 

1. Strażakowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje prawo do 

corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje strażakowi posiadającemu 

status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego i 

dodatkowych urlopów wypoczynkowych, z wyłączeniem dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia 

lub uciążliwych, w wymiarze przekraczającym 26 dni. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez strażaka tej decyzji przełożonemu właściwemu do mianowania 

lub powołania. 
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4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym strażak ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z właściwym 

przełożonym. 

5. W zakresie trybu udzielania urlopów, w tym przełożonych właściwych w tych 

sprawach, do urlopu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

wydane na podstawie art. 71h.> 

Art. 71e. 

[1. Urlopów, o których mowa w art. 71, 71a, 71c i 71d, udziela się w dni, które są dla 

strażaka dniami służby lub dyżuru, z wyjątkiem dyżuru domowego, o którym mowa w art. 

35 ust. 8, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby, w wymiarze godzinowym, 

odpowiadającym dobowemu wymiarowi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. 

Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru.] 

<1. Urlopów, o których mowa w art. 71, art. 71a, art. 71aa, art. 71c i art. 71d, udziela się 

w dni, które są dla strażaka dniami służby lub dyżuru, z wyjątkiem dyżuru 

domowego, o którym mowa w art. 35 ust. 8, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 

czasu służby, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi 

jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom 

służby lub dyżuru.> 

1a. 
(20)

 Strażakowi pełniącemu służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego do urlopów, 

o których mowa w art. 71 i art. 71a, nie wlicza się dni, które są dniami wolnymi od służby 

w codziennym rozkładzie czasu służby. 

[2. Do urlopów, o których mowa w art. 71 i 71a, w zakresie nieuregulowanym niniejszą 

ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy.] 

<2. Do urlopów, o których mowa w art. 71, art. 71a i art. 71aa, w zakresie 

nieuregulowanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.> 

 

Art. 98. 

1. Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 

3 pkt 3-5 otrzymuje: 

1)   odprawę; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe;] 
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<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, z wyjątkiem 

urlopu, o którym mowa w art. 71aa;> 

3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, o 

którym mowa w art. 63. 

2. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz 

ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 6 otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 i 730) 

 

Art. 29. 

1. Osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członkowie ich rodzin 

mają prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego i odpłatnego w nim 

przebywania. 

<1a. Pierwszeństwo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego mają osoby, o 

których mowa w ust. 1: 

1) posiadające status weterana poszkodowanego albo 

2) szczególnie zasłużone z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

3) odznaczone Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża 

Wojskowego.> 

2. Do domu emeryta wojskowego nie przyjmuje się osób uzależnionych od alkoholu, środków 

odurzających lub innych podobnie działających środków. 

3. Miesięczna opłata za pobyt w domu emeryta wojskowego wynosi 400% najniższej 

emerytury, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Opłata za pobyt w domu emeryta wojskowego nie może być wyższa niż 60% miesięcznego 

dochodu, a w przypadku zamieszkiwania w domu emeryta wojskowego z rodziną, łączna 

opłata nie może przekroczyć 70% wspólnego miesięcznego dochodu tej rodziny. 

5. Za dochód, o którym mowa w ust. 4, uważa się kwotę należnego świadczenia 

emerytalnego, wraz z uzyskiwanym przychodem z tytułu działalności podlegającej 
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obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania do domu 

emeryta wojskowego, tryb rozpatrywania odwołań oraz zakres świadczonej opieki przez 

ten dom, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób samotnych w podeszłym wieku. 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356) 

 

Art. 51. 

1. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny, przysługuje: 

1)   żołnierzowi zawodowemu; 

2)   żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową; 

3)   pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej zamieszkałemu w miejscowości 

innej niż miejscowość, w której jest zatrudniony i niebędącej miejscowością pobliską, 

pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy, o których mowa w pkt 1 i 2 [.] <;> 

<4) żołnierzowi, o którym mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i z 2018 r. 

oraz z 2019 r. poz. 730 i …) lub osobie, o której mowa w art. 12 pkt 1 tej ustawy, 

posiadającym status weterana działań poza granicami państwa lub weterana 

poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa przyznany decyzją 

Ministra Obrony Narodowej, zamieszkałym w miejscowości innej niż 

miejscowość, w której położony jest internat lub kwatera internatowa, zwanymi 

dalej „weteranem uprawnionym”,  pod warunkiem zaspokojenia potrzeb 

żołnierzy, o których mowa w pkt 1 i 2.> 

1a. W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego 

żołnierzowi zawodowemu wychowującemu samotnie małoletnie dziecko lub 

sprawującemu samotnie opiekę nad dzieckiem, które stało się niezdolne do samodzielnej 

egzystencji, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej. Zajmowanie miejsca przez 

żołnierza jest nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko 

żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości. 
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<1b. W uzasadnionych przypadkach, weteran uprawniony może być zakwaterowany 

z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.> 

2. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje na czas pełnienia czynnej 

służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, 

pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od 

dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego albo w przypadku żołnierza: 

1)   zajmującego stanowisko służbowe - zwolnienia ze stanowiska służbowego w tej 

miejscowości; 

2)   pozostającego w rezerwie kadrowej - wyznaczenia na stanowisko służbowe lub 

skierowania do wykonywania zadań służbowych w innej miejscowości albo 

zwolnienia z zawodowej służby wojskowej; 

3)   pozostającego w dyspozycji - zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

Przepisy art. 41 i art. 45 stosuje się odpowiednio. 

3. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, miejsce w internacie lub kwaterze 

internatowej przysługuje przez czas zatrudnienia, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od 

dnia zamieszkania w innym lokalu mieszkalnym lub ustania stosunku pracy. Przepisy art. 

41 i art. 45 stosuje się odpowiednio. 

<3a. Weteranowi uprawnionemu miejsce w internacie lub kwaterze internatowej 

przysługuje przez czas nieprzekraczający łącznie trzech miesięcy w roku 

kalendarzowym z możliwością przedłużenia o kolejny okres w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Przepisy art. 41 i art. 45 stosuje się odpowiednio.> 

4. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli żołnierz zawodowy 

lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz 

zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, albo w 

miejscowości pobliskiej, albo żołnierz zawodowy zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe 

w tej miejscowości, korzystając z uprawnień, o których mowa w art. 21 ust. 6. 

5. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli pracownik, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w 

miejscowości, w której jest zatrudniony lub w miejscowości pobliskiej. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje żołnierzowi, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 i 2, jeżeli zapewniono mu zakwaterowanie we wspólnej kwaterze stałej. 
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Art. 53. 

1. Zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest dla żołnierzy, o których 

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, nieodpłatne. 

2. Do zakwaterowania żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się 

następujące zasady: 

1)   żołnierzowi, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego, przysługuje 

norma powierzchni użytkowej podstawowej: 

a)  od 7 do 10 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego 

szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego 

marynarza) włącznie, 

b)  od 8 do 12 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala 

(mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana 

sztabowego) włącznie, 

c)  od 10 do 15 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego 

młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego 

starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) 

włącznie, 

d)  od 12 do 18 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego 

podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana 

marynarki) włącznie, 

e)  od 15 do 20 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora 

(komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie, 

f)  od 20 do 25 m
2
 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała 

brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie; 

2)   żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może 

przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni 

użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w pkt 1. Za 

powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona 

w pkt 1, żołnierz ponosi opłatę w pełnej wysokości. 

3. Koszty zajmowania przez żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, internatów i 

kwater internatowych pokrywa się z dotacji budżetowej. 

4. Koszty zajmowania przez żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, miejsc w 

internacie lub kwaterze internatowej obejmują koszty utrzymania 1 m
2
 powierzchni 
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użytkowej, z uwzględnieniem kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody 

oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, koszty utrzymania instalacji sieci TV, 

internetowej i telefonicznej oraz koszty sprzątania pokoi, prania i wymiany pościeli, firan 

i zasłon. 

4a. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1a. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w kwaterze internatowej lub w 

internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat; 

2)   tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory 

dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze 

internatowej; 

3)   (uchylony); 

4)   standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów; 

5)   tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie 

[.] <;> 

<6) tryb wyrażania zgody, na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o 

którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa wraz z weteranem uprawnionym oraz wzory 

dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę; 

7) tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 

ust. 3a, w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów 

stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.> 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić, aby: 

1)   ustalanie opłat za zajmowanie miejsc w kwaterze internatowej lub w internacie 

uwzględniało kalkulację kosztów utrzymania takiej kwatery lub internatu; 

2)   przydzielanie miejsc w internacie lub kwaterze internatowej odbywało się w sposób 

pozwalający na bezzwłoczne realizowanie prawa żołnierzy do zakwaterowania, a 

wzory dokumentów w tych sprawach były możliwie uproszczone; 

3)   (uchylony); 

4)   standard i wyposażenie kwater internatowych i internatów zaspokajały potrzeby 

mieszkaniowe żołnierzy na odpowiednim poziomie; 

5)   przyjmowanie i zdawanie kwatery internatowej i pokoju w internacie odbywało się na 

podstawie dokumentu obejmującego zakres wyposażenia oraz jego stan techniczny. 
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[Art. 53b. 

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb 

żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, i w ramach posiadanych możliwości, 

wyrazić zgodę na pobyt czasowy w internacie albo w kwaterze internatowej, 

odwiedzających żołnierza członków rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3. Pobyt 

członków rodziny żołnierza nie może przekroczyć łącznie 7 dni w miesiącu. 

2. Członkowie rodziny, o których mowa w ust. 1, są obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie 

z internatu albo kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię 

użytkową. W przypadku gdy członek rodziny odwiedzający żołnierza korzysta z 

powierzchni przydzielonej żołnierzowi na podstawie skierowania, ponosi opłatę w 

wysokości połowy kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 4.] 

 

<Art. 53b. 

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb 

żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, i w ramach posiadanych 

możliwości, wyrazić zgodę na pobyt czasowy w internacie albo w kwaterze 

internatowej, odwiedzających żołnierza członków rodziny, o których mowa w art. 26 

ust. 3, oraz odwiedzających weterana uprawnionego najbliższych członków rodziny, 

o których mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa. Pobyt członków rodziny żołnierza i najbliższych 

członków rodziny weterana uprawnionego nie może przekroczyć łącznie 7 dni w 

miesiącu. 

2. Członkowie rodziny i najbliżsi członkowie rodziny, o których mowa w ust. 1, są 

obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z internatu albo kwatery internatowej w 

pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową. W przypadku gdy członek 

rodziny odwiedzający żołnierza lub najbliższy członek rodziny odwiedzający 

weterana uprawnionego korzysta z powierzchni przydzielonej żołnierzowi lub 

weteranowi uprawnionemu na podstawie skierowania, ponosi opłatę w wysokości 

połowy kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 4.> 

 

<Art. 53c. 

Weteran uprawniony oraz jego opiekun lub najbliższy członek rodziny, o którym mowa 

w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 



- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

granicami państwa są obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z internatu lub 

kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) 

 

Art. 10. 

1. Wstęp do muzeów jest odpłatny, z wyjątkiem ust. 3b, oraz nieodpłatny, gdy właściwy 

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1, tak postanowi. 

2. W jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny. 

3. Dyrektor muzeum ustala i podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień, o którym mowa w ust. 2. 

Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. 

3a. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie: 

1)    uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb 

społecznych, studentom oraz doktorantom; 

2)    uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

3)   uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, 

zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki 

języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

4)   uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie 

pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku 

życia; 

5)   uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach 

oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

6)   uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. 
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poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub 

innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. 

roku życia; 

7)   osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także 

osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

8)   nauczycielom: 

a)  szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich, 

b)  szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

c)  szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w 

bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu 

do spraw oświaty i wychowania, 

d)  uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

–  szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

–  sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

–  szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.; 

9)   osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką 

honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury 

Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"; 

10)  kombatantom. 

3b. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje: 

1)   osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis"; 

2)   pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 
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3)   członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków (ICOMOS); 

4)   posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669); 

5)   dzieciom do lat 7 [.] <;> 

<6) weteranom i weteranom poszkodowanym.> 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających 

uprawnienia, o których mowa w ust. 3a i 3b, uwzględniając przy tym odpowiednio 

przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu 

opinii Rady do Spraw Muzeów, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz państwowych 

muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, ze względu na szczególny 

charakter historyczny i edukacyjny tych muzeów. 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) 

 

<Art. 9b. 

1. Pracownik wykonujący poza granicami państwa zadania, o których mowa w art. 2 

pkt 1, w przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia lub 

ze względu na jego stan psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza – po 

powrocie do kraju – może być skierowany na bezpłatny turnus 

leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w 

rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

2. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

3. Kolejny pobyt pracownika, o którym mowa w ust. 1, na turnusie leczniczo-

profilaktycznym po uczestnictwie w wykonywaniu tych samych zadań, o których 
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mowa w art. 2 pkt 1, może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu 

specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji 

specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-

profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 

4. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w czasie pozostawania w stosunku pracy w 

jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych. 

5. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym pracownika oraz 

50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

6. Koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym pracownika oraz 

pełnoletniego najbliższego członka rodziny są finansowane na podstawie umowy 

zawartej z kierownikiem podmiotu prowadzącego turnus. 

7. Umowa jest zawierana z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków publicznych 

określonych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i określa w szczególności: 

1) warunki i organizację turnusu leczniczo-profilaktycznego oraz liczbę 

uczestników; 

2) okres jej obowiązywania; 

3) kwotę zobowiązania i możliwość jej weryfikacji oraz zasady rozliczeń; 

4) zasady zwrotu środków finansowych i stosowania kar umownych w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy; 

5) sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) pracownika: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce zatrudnienia, 

e) numer telefonu kontaktowego; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 
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b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb kierowania pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny 

na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

2) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

3) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

4) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

5) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby pracownika wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia 

i stanu psychofizycznego, w tym konieczność zapewnienia pełnej 

rekonwalescencji oraz umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji po 

zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 

 

 

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

Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) 

 

<Art. 85b. 

1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 85a ust. 1, po powrocie do kraju podlega 

bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 

2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan 

psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz może być 

skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

3. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 
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4. Kolejny pobyt funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, na turnusie leczniczo-

profilaktycznym po tym samym uczestnictwie w zadaniach ochronnych 

wykonywanych poza granicami państwa może odbyć się pod warunkiem poddania 

się leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo 

konsultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie 

leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 

5. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez 

funkcjonariusza. 

6. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym funkcjonariusza oraz 

50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. 

7. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

funkcjonariusza: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonywanych podczas 

realizacji zadań ochronnych wykonywanych poza granicami państwa. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) funkcjonariusza: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w 

ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem 

rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza wynikające z jego aktualnego stanu 

zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji oraz 

umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na 

turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 

 

<Art. 98a. 

1. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje 

prawo do corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 

dni roboczych. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z 

tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia, w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez funkcjonariusza tej decyzji Szefowi właściwej Agencji. 
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4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym funkcjonariusz ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym 

funkcjonariusza.> 

Art. 100. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji: 

[1)   tryb udzielania urlopów, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98, a 

także przełożonych właściwych w sprawach tych urlopów,] 

<1) tryb udzielania urlopów, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98 

oraz art. 98a ust. 1, a także przełożonych właściwych w sprawach tych urlopów,> 

2)   sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego 

lub wstrzymania udzielenia tego urlopu, 

3)   sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

4)   wzór orzeczenia komisji lekarskiej ABW albo AW zawierającego wniosek w sprawie 

udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki 

organizacyjnej Agencji oraz, w przypadku urlopu wypoczynkowego, prawo 

funkcjonariuszy do wypoczynku. 

Art. 128. 

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 i art. 60 ust. 1 

pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3-6 i 8 oraz ust. 3 otrzymuje: 

1)   odprawę; 

[2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze 

służby oraz za urlopy zaległe;] 

<2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku 

zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa 

w art. 98a ust. 1;> 

3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze 

środków Agencji; 

4)   zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz 

dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych; 

5)   niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 90 ust. 4. 
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2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz 

ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 7 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 330 i 730) 

Art. 62. 

1. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe pracownika naukowego, naukowo-

dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego otrzymuje corocznie 

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dwunastu dni roboczych. 

<1a. Żołnierz zawodowy posiadający status weterana poszkodowanego otrzymuje 

corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych. 

1b. Urlop, o którym mowa w ust. 1a, nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych, z wyłączeniem 

dodatkowego urlopu z tytułu szkodliwych dla zdrowia warunków służby, w 

wymiarze przekraczającym dwadzieścia sześć dni roboczych. 

1c. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o którym mowa w ust. 1a, powstaje z 

dniem, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana 

poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić 

nie wcześniej niż z dniem przedstawienia przez żołnierza zawodowego tej decyzji 

dowódcy jednostki wojskowej. 

1d. Urlop, o którym mowa w ust. 1a, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, 

w którym żołnierz zawodowy ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z 

dowódcą jednostki wojskowej, jeżeli nie został ujęty w planie urlopów, o którym 

mowa w ust. 10.> 

2. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową w warunkach szkodliwych dla 

zdrowia przy przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach lub natężeniach 

czynników szkodliwych otrzymuje corocznie, w zależności od ustalonego w odrębnych 

przepisach stopnia szkodliwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze: 

1)   pięciu dni roboczych - przy pierwszym stopniu szkodliwości; 
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2)   siedmiu dni roboczych - przy drugim stopniu szkodliwości; 

3)   dziesięciu dni roboczych - przy trzecim stopniu szkodliwości; 

4)   piętnastu dni roboczych - przy czwartym stopniu szkodliwości. 

3. Żołnierz zawodowy, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami zajmowanego 

stanowiska służbowego, otrzymuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 

piętnastu dni roboczych rocznie. 

4. Żołnierzowi zawodowemu, w zależności od stażu czynnej służby wojskowej, udziela się 

corocznie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze: 

1)   pięciu dni roboczych - po osiągnięciu piętnastu lat czynnej służby wojskowej; 

2)   dziesięciu dni roboczych - po osiągnięciu dwudziestu lat czynnej służby wojskowej; 

3)   piętnastu dni roboczych - po osiągnięciu dwudziestu pięciu lat czynnej służby 

wojskowej. 

5. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe sędziego wojskowego lub prokuratora 

do spraw wojskowych otrzymuje dodatkowy urlop wypoczynkowy na zasadach i w 

wymiarze określonych odpowiednio w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o 

ustroju sądów wojskowych oraz w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o 

prokuraturze. 

6. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowych urlopów wypoczynkowych z różnych tytułów 

żołnierzowi zawodowemu przysługuje tylko jeden urlop w wymiarze najkorzystniejszym, 

z wyjątkiem dodatkowego urlopu z tytułu szkodliwych dla zdrowia warunków służby, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych w 

danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć pięćdziesięciu dni roboczych. 

7a. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do służby poza granicami państwa, po 

zakończeniu służby w ramach tego skierowania, udziela się urlopu aklimatyzacyjnego w 

wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza 

granicami państwa. Urlopu tego udziela dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz 

zajmuje stanowisko służbowe albo do której został skierowany w ramach pełnienia 

zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej, bezpośrednio po stawieniu się w 

jednostce wojskowej. Wymiar urlopu aklimatyzacyjnego nie może przekroczyć 

dwudziestu dwóch dni roboczych. 

8. Żołnierzowi zawodowemu może być udzielony urlop: 

1)   zdrowotny - w wymiarze do sześciu miesięcy; 
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2)   okolicznościowy - w wymiarze jednorazowo nie dłuższym niż pięć dni roboczych, z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

9. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez właściwy organ na naukę oraz żołnierzowi, 

któremu udzielono pomocy w związku z pobieraniem nauki, przysługuje urlop 

szkoleniowy. 

9a. Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę, niespełniającemu warunków do 

uzyskania pomocy, o której mowa w art. 52, można udzielić urlopu szkoleniowego. 

10. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko 

służbowe, udziela żołnierzowi urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego, przysługującego w danym roku kalendarzowym, na podstawie planu 

urlopów. 

11. Żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności 

sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, gdy opieki takiej nie 

może sprawować małżonek żołnierza lub inny członek rodziny, nieprzekraczające jednak 

łącznie pięćdziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żołnierzowi zawodowemu, który wykorzystał 

zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

najbliższym członkiem rodziny i nadal musi tę opiekę sprawować osobiście, może być 

udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do pięciu miesięcy. 

13. Najbliższym członkiem rodziny żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 11 i 12, są 

jego małżonek, dzieci i rodzice. 

14. Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi lub lekarzowi dentyście skierowanemu przez 

właściwy organ do odbycia specjalizacji medycznej na czas odbywania zajęć w ramach tej 

specjalizacji udziela się zwolnienia od zajęć służbowych, w wymiarze piętnastu dni 

roboczych w każdym miesiącu. 

Art. 67. 

1. Żołnierze zawodowi są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają ze 

świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 

późn. zm.). 

2. Żołnierzom zawodowym przysługują coroczne bezpłatne badania profilaktyczne na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245). 
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3. Żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, 

lotów) przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne i bezpłatne zaopatrzenie w produkty 

lecznicze znajdujące się w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), w 

zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz leki 

recepturowe, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby medyczne, 

oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69b 

ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa podlegają bezpłatnym 

badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom ochronnym. 

4a. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby wojskowej 

poza granicami państwa wykonuje się jeden raz w czasie zawodowej służby wojskowej 

badanie polegające na pobraniu materiału genetycznego, realizowane przez podmioty 

lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. 

4b. Pobrany materiał genetyczny jest przechowywany w podmiocie leczniczym, o którym 

mowa w ust. 4a, w pracowni właściwej do wykonania badania cytogenetycznego. 

4c. Pobrany materiał genetyczny jest przechowywany przez okres pełnienia zawodowej 

służby wojskowej przez żołnierza, a po odejściu ze służby podlega komisyjnemu 

zniszczeniu. 

4d. Pobrany materiał genetyczny niszczy niezwłocznie komisja powołana przez Ministra 

Obrony Narodowej. Z czynności komisji sporządza się protokół. 

4e. Dokumentacja medyczna dotycząca pobranego materiału genetycznego może być 

udostępniona przez podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4a, żołnierzowi 

zawodowemu, na jego wniosek. 

4f. Koszty pobrania oraz przechowywania materiału genetycznego w podmiotach 

leczniczych, o których mowa w ust. 4a, są finansowane na podstawie umowy zawartej z 

kierownikiem podmiotu leczniczego. 

<4g. Umowa, o której mowa w ust. 4f, jest zawierana z uwzględnieniem zasad 

wydatkowania środków publicznych określonych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i określa w 

szczególności: 

1) liczbę żołnierzy, którym pobrano materiał genetyczny; 

2) okres jej obowiązywania; 

3) kwotę zobowiązania i możliwość jej weryfikacji oraz zasady rozliczeń; 

4) zasady zwrotu środków finansowych i stosowania kar umownych w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy; 

5) sposób i tryb kontroli wykonania umowy.> 

[5. Żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa 

podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, z możliwością skierowania 

na turnusy leczniczo-profilaktyczne. 

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmują działania leczniczo-rehabilitacyjne, oraz 

profilaktyki zdrowotnej w tym profilaktyki psychologicznej, którym podlegają żołnierze 

zawodowi chorzy lub ranni oraz którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego ich 

stan psychofizyczny.] 

<5. Żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami 

państwa podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 

6. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 5, lub ze względu na jego stan 

psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza żołnierz zawodowy może być 

skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …).> 

<6a. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

6b. Kolejny pobyt żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 5, na turnusie 

leczniczo-profilaktycznym po tym samym pełnieniu służby wojskowej poza 

granicami państwa może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu 

specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji 

specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-

profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 
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6c. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez żołnierza 

zawodowego. 

6d. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym żołnierza 

zawodowego oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka 

rodziny pokrywa się z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra 

Obrony Narodowej. 

6e. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 5, zawiera następujące dane 

żołnierza zawodowego: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) adres zamieszkania i do korespondencji; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonywanych podczas 

pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa. 

6f. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) żołnierza zawodowego: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) adres zamieszkania i do korespondencji, 

d) miejsce pełnienia służby, 

e) numer telefonu kontaktowego; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

6g. Koszty udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym żołnierza zawodowego oraz 

najbliższego członka rodziny są finansowane na podstawie umowy zawartej z 

kierownikiem podmiotu prowadzącego turnus. 

6h. Umowa, o której mowa w ust. 6g, jest zawierana z uwzględnieniem zasad 

wydatkowania środków publicznych określonych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i określa w szczególności: 
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1) warunki oraz organizację turnusu leczniczo-profilaktycznego oraz liczbę 

uczestników; 

2) okres jej obowiązywania; 

3) kwotę zobowiązania i możliwość jej weryfikacji oraz zasady rozliczeń; 

4) zasady zwrotu środków finansowych i stosowania kar umownych w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy; 

5) sposób i tryb kontroli wykonania umowy.> 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 3-5, oraz jednostki 

organizacyjne dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej 

albo uczelnia wojskowa, udzielające świadczeń zdrowotnych żołnierzom 

zawodowym, uwzględniając konieczność zapewnienia zaopatrzenia urazów i 

schorzeń, które powstały w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych; 

2)   zakres i tryb kontroli zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o 

których mowa w ust. 3, mając na względzie zapewnienie poprawności i celowości 

wydawania takich produktów i wyrobów oraz racjonalność gospodarowania nimi; 

[2a)   tryb kierowania żołnierzy zawodowych na badania, o których mowa w ust. 4a, 

uwzględniając sprawność postępowania;] 

<2a) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na badania, o których mowa w ust. 4a, 

oraz sposób pobierania, przechowywania i niszczenia materiału genetycznego, 

uwzględniając sprawność postępowania;> 

3)   rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu obowiązkowych 

badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa, 

uwzględniając niezbędne elementy skierowań, orzeczeń i certyfikatów wystawianych 

po przeprowadzaniu takich badań; 

[4)   wykaz i kalendarz obowiązkowych szczepień ochronnych przed wyjazdem do 

pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne 

charakterystyczne dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz terminy i 

miejsca wykonania takich szczepień; 

5)   tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz 

ramowy program tych turnusów, uwzględniając potrzeby żołnierzy zawodowych 

wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej 

rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz umożliwienia im dalszego leczenia 
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(rehabilitacji) po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym, a także 

wskazując organ kierujący kompetentny do oceny aktualnego stanu zdrowia żołnierzy 

zawodowych oraz miejsca prowadzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych;] 

<4) wykaz zalecanych szczepień ochronnych przed wyjazdem do pełnienia służby 

poza granicami państwa, miejsca wykonywania takich szczepień oraz sposób ich 

dokumentowania, uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne charakterystyczne 

dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa; 

5) tryb kierowania żołnierzy zawodowych wraz z pełnoletnim najbliższym 

członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, a także ramowy program 

tego turnusu, podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, podmiot 

prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, rodzaje i wzory dokumentów 

wystawianych w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

uwzględniając potrzeby żołnierzy zawodowych wynikające z ich aktualnego 

stanu zdrowia i stanu psychofizycznego, w tym konieczność zapewnienia pełnej 

rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz umożliwienie dalszego leczenia lub 

rehabilitacji po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym;> 

6)   sposób prowadzenia dyspanseryzacji w ramach badań profilaktycznych, o których 

mowa w ust. 2, oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego, 

określając grupy zdrowotne, wykaz chorób i schorzeń, zakres konsultacji 

specjalistycznych i badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych, w celu prowadzenia 

dyspanseryzacji. 

Art. 95. 

Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, niezależnie od odprawy, o której 

mowa w art. 94, przysługują następujące należności pieniężne: 

1)   przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie 

pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o 

charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop 

wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata 

poprzednie;] 

<2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop 

wypoczynkowy, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w art. 62 ust. 1a, 

niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie;> 
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3)   dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby; 

4)   (uchylony); 

5)   gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze służby; 

6)   zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrot 

kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca 

zamieszkania w kraju - w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy 

zawodowych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości. 

 

 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) 

 

<Art. 11a. 

1. W celu zaspokajania dodatkowych potrzeb zdrowotnych osób, o których mowa w art. 

42 ust. 1, 1a i 2, uwzględniając w szczególności stan dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej, odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji 

Wywiadu, w zakresie posiadanych środków, mogą dofinansować z budżetu państwa 

z części, których są dysponentami, świadczenia gwarantowane. 

2. Zakres dodatkowych potrzeb zdrowotnych ustala się z uwzględnieniem: 

1) opinii konsultanta z danej dziedziny medycyny, o którym mowa w art. 5  ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 886) – w odniesieniu do Ministra Obrony Narodowej; 

2) opinii konsultanta z danej dziedziny medycyny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia – w 

odniesieniu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. 

3. W przypadku gdy konsultant, o którym mowa w ust. 2, nie został powołany, zasięga 

się opinii właściwego konsultanta krajowego z danej lub pokrewnej dziedziny 

medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia. 

4. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, podlegają dofinansowaniu na 

podstawie umowy zawartej między odpowiednio Ministrem Obrony Narodowej albo 
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ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a świadczeniodawcą, dla którego są 

oni podmiotami tworzącymi, albo zawartej między odpowiednio Szefem Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefem Agencji Wywiadu a świadczeniodawcą, 

dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z tymi ministrami. Przy wyborze 

świadczeniodawców stosuje się przesłanki, o których mowa w ust. 1. Do zawarcia tej 

umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

5. Umowa określa w szczególności: 

1) rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz 

organizację udzielania tych świadczeń; 

2) okres jej obowiązywania; 

3) kwotę zobowiązania i możliwość jej weryfikacji oraz zasady rozliczeń, z 

uwzględnieniem taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia; 

4) zasady zwrotu środków finansowych i stosowania kar umownych w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy; 

5) sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa, o której mowa w ust. 4, może obejmować 

wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad cenę jednostkową 

dedykowaną do rozliczenia świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń. 

7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem jest 

obowiązany poinformować właściwego miejscowo dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany przesyłać do 

wiadomości tego oddziału w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni, kopię dokumentów rozliczeniowych przedstawianych odpowiednio 

Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu.> 

 

Art. 42. 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz 

odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane uprawnionym żołnierzom lub 

pracownikom także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z 
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urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 

pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 

[1a. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz 

odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane weteranom poszkodowanym w zakresie 

leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 

pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister 

Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu. 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz 

odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane policjantom, funkcjonariuszom Straży 

Granicznej, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, strażakom Państwowej Straży 

Pożarnej, a także pracownikom tych służb, oraz po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu 

umowy o pracę, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza 

granicami państwa, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw wewnętrznych.] 

<1a. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia 

gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane weteranom 

poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranom poszkodowanym, 

których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, 

pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest odpowiednio 

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu. 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane, 

odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane: 

1) funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Ochrony Państwa, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikom 

tych służb, po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, a także 

2) funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu po 

ich zwolnieniu ze służby 

– w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
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odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu.> 

2a. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia: 

[1)   szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w 

ust. 1a,] 

<1) szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których 

mowa w ust. 1, 1a i 2;> 

2)   tryb postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1, 

3)   sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów 

- uwzględniając zasady wydatkowania środków publicznych. 

 

Art. 46. 

1. Osobom będącym: 

1)   inwalidami wojennymi, 

2)   osobami represjonowanymi, 

3)   małżonkami osób, o których mowa w pkt 1 i 2, pozostającymi na ich wyłącznym 

utrzymaniu, 

4)   uprawnionymi do renty rodzinnej wdowami albo wdowcami po: 

a)  poległych żołnierzach, 

b)  zmarłych inwalidach wojennych, 

c)  osobach represjonowanych, 

5)   żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 

węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z 

przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud 

uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy, 

6)   innymi, niż określeni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 
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batalionach budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo 

będące następstwem przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 

ust. 1 tej ustawy, 

7)   cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych <,> 

<8) weteranami poszkodowanymi, których ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 30%> 

- przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o 

refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić osoba uprawniona w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o której 

mowa w ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

4a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 4, potwierdzającym posiadanie uprawnień przez 

żołnierzy zastępczej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jest 

zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o 

którym mowa w ust. 4. 

6. Osoba realizująca receptę odnotowuje numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1: 

1)   na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej; 

2)   w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej. 

<7. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o 

refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są 

dofinansowywane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność 

świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, 

obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania. Kwota stanowiąca różnicę 

między ceną detaliczną danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego a wysokością limitu finansowania podlega dofinansowaniu ze środków 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony 
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Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. 

8. Leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji przysługujące 

bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane ze środków 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. 

9. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz 

środki spożywcze określone w ust. 7 i 8 dla osób określonych w ust. 1 pkt 8, oraz 

sposób tego dofinansowania, uwzględniając zapewnienie sprawności postępowania w 

tych sprawach oraz adekwatność udzielanego dofinansowania do ceny leku oraz 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.> 

 

Art. 47. 

1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 

oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych 

na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do 

wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

1a. 
(47)

 Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 

perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub 

chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby 

uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu 

finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań 

medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego 
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zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia 

zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

1b) Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje 

również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie: 

1)   o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)   o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do 

bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 

2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

[2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów 

medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.] 

<2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranowi 

poszkodowanemu, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co 

najmniej 30%, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie 

osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.> 

2b. W przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu 

finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wówczas weteranom poszkodowanym, o których mowa 

w ust. 2a, służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu 

finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 
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2c. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2b, może być dokonane ze środków budżetu 

państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu 

do weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży 

Pożarnej, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji 

Wywiadu - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji 

Wywiadu. 

2d. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

ubiegania się o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 2b. Rozporządzenie 

powinno zapewnić sprawność postępowania w tych sprawach oraz adekwatność 

udzielanego dofinansowania w stosunku do ceny wyrobów medycznych. 

2e. Osoby, o których mowa w ust. 1-2a są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

2f. Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i 

termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1-2a. 

3. Przepisy art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o refundacji stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 47b. 

[1. Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których 

mowa w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 pkt 12, na podstawie 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia. 

1a. Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 

24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13, na podstawie 

dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia.] 

<1. Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o 

których mowa w art. 11a, art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 pkt 

12, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia. 

1a. Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w 

art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a i 2b oraz 
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art. 57 ust. 2 pkt 13, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące 

uprawnienia.> 

2. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty 

uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych 

dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych 

dokumentach, mając na względzie realizację uprawnień wynikających z ustawy oraz 

kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu 

dokumentów potwierdzających uprawnienia. 

 

Art. 47c. 

[1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o 

których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby 

wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby 

deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.] 

<1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają: 

1) kobiety w ciąży; 

2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b; 

3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1; 

4) inwalidzi wojenni i wojskowi; 

5) żołnierze zastępczej służby wojskowej; 

6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych; 

7) kombatanci; 

8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 

politycznych; 

9) osoby deportowane do pracy przymusowej; 

10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek 

na zdrowiu wynosi co najmniej 30%; 

11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu 

wynosi co najmniej 30%.> 
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2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki 

zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością 

przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 

20 ust. 2. 

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w 

dniu zgłoszenia. 

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, 

świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z 

prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia. 

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach 

udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio 

świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o 

uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością 

na podstawie art. 24a-24c. 

Art. 57. 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

1a. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych 

wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1. 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń: 

1)   ginekologa i położnika; 

2)   dentysty; 

3)   (uchylony); 

4)   wenerologa; 

5)   onkologa; 

6)   (uchylony); 

7)   psychiatry; 
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8)   dla osób chorych na gruźlicę; 

9)   dla osób zakażonych wirusem HIV; 

10)  
(49)

 dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, 

żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób 

represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy 

przymusowej; 

10a)  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych; 

11)   w zakresie leczenia uzależnień: 

a)  dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, 

b)  dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia - osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i 

gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek 

pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną; 

[12)  dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

13)  dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;] 

<12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz 

uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy 

uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%; 

13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana 

poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co 

najmniej 30%;> 

14)   dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b. 

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

również w poradni przyszpitalnej. 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 
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3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o 

których mowa w art. 43a ust. 1; 

2d)  
(77)

 organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych 

na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych 

finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych 

czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

4)   opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, 

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 
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4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 

4c)  
(78)

 finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym 

zakresie; 

5)   wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie 

ochrony zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 

102 ust. 5 pkt 29; 

[11)  monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, 

art. 44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13;] 

<11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a–

24c, art. 44 ust. 1a–1c, art. 46 ust. 7–9, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 

2 pkt 10, 12 i 13;> 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK"; 

13)  
(79)

 realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) w zakresie wsparcia zdrowotnego osób 

niepełnosprawnych. 

14)  
(80)

 finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 

lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), przez przekazywanie 

środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa 

w ust. 3e. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 
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1)   kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności 

ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 
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wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

3e. 
(81)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych 

należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok 

określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. 
(82)

 Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 

odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych 

dla zaległości podatkowych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. 
(83)

 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 
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8a. 
(84)

 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. 

9. (uchylony). 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu:  

1) stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz;  

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz;  

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;  

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;  

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami;  

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu;  

7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;  

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97;  

<8a) monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych;> 

9) identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne;  

10) prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c;  

11)prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e.  

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:  

1) rozliczania ze świadczeniodawcami;  

2) rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; Dziennik Ustaw – 153 – Poz. 

1510  
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3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;  

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.  

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.  

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu:  

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;  

2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji;  

3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;  

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;  

5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;  

6) prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d.  

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.  

2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:  

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) obywatelstwo;  

3) data urodzenia;  

4) numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;  

5) numer dokumentu tożsamości;  

6) informacje o stanie zdrowia;  

7) informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

8) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem 

zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.  

3.Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych:  

1) ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz 

w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a. Dziennik Ustaw – 154 

– Poz. 1510  

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych:  

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) nazwisko rodowe;  

3) data urodzenia;  

4) płeć;  

5) obywatelstwo;  

6) (uchylony)  

7) numer PESEL;  

8) (uchylony)  

9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;  

10) adres zamieszkania;  

11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;  

11a) adres zameldowania;  

11b) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;  

12) numer ubezpieczenia;  
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13) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;  

14) stopień niepełnosprawności;  

[15) rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; ] 

<15) rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1–1c, art. 45 ust. 1, 

art. 46 ust. 1, art. 47, art. 47b ust. 1 i 1a oraz art. 47c, a także osób posiadających 

na podstawie odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki 

zdrowotnej niż wynikające z ustawy;> 

15a) informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1;  

16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a;  

17) przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;  

18) nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji;  

19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

o refundacji;  

20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19;  

21) dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;  

22) data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

22a) kod tytułu ubezpieczenia;  

22b) data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  

22c) data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

23) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 

1510  

23a) data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  
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24) okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nie-opłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;  

25) dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;  

26) typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;  

27) data zgonu;  

28) dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;  

29) informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, 

będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

30) dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;  

31) okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7;  

32) informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;  

33) kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.  

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Fun-duszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych.  

5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:  

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1314 i 1356),  

2) odpłatnie komornikom sądowym  

– w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.  

5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:  

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1314 i 1356) – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;  

2) odpłatnie komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia 

o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza.  

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.  
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5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnio-roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz.  

5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom:  

1) za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny:  

a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.116)), 

i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób 

ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich 

rodzin, Dziennik Ustaw – 156 – Poz. 1510  

b) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 554, 650 i 1000), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających 

oraz członków ich rodzin,  

c) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 

oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), i wojewodzie w celu weryfikacji 

prawa do świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub 

osób je pobierających oraz członków ich rodzin;  

2) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:  

a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, 

o których mowa w pkt 1,  

b) w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń, o których mowa w pkt 1.  

5f. Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień 

udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 
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zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.  

5g. Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e.  

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2–9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z 

przepisami o ochronie informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania 

danych, o których mowa w ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać 

dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot 

uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.  

 

<Art. 188da. 

1. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, każdy w swoim zakresie, w 

celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11a, art. 42, art. 44, art. 46 i art. 47, 

mają prawo do przetwarzania danych dotyczących: 

1) osób, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b, które korzystają lub ubiegają się o 

skorzystanie z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy, 

obejmujących: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia i zgonu, 

c) płeć, 

d) obywatelstwo, 

e) numer PESEL, 

f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego 

numeru PESEL, 

g) adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu, 

h) informacje o zakresie, rodzaju, wartości świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 11a ust. 4, lub 

dofinansowanych na podstawie art. 42 ust. 1–2, art. 44 ust. 1b, art. 46 ust. 7 i 8 

lub art. 47 ust. 2b oraz przyczynie ich udzielenia, 
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i) informacje o stanie zdrowia, 

j) informacje o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, procedurach i 

technologiach medycznych, 

k) informacje o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 11a ust. 1, art. 24a–

24c, art. 44 ust. 1a–1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2–2b oraz art. 57 ust. 2 

pkt 12 i 13, 

l) informacje o rodzaju i ilości leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zakupionych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

m) dane wynikające z dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń, o 

którym mowa w art. 47b ust. 1 i 1a, 

n) wysokość orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu, 

o) informacje dotyczące urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w 

działaniach poza granicami państwa i skutków zdrowotnych tych urazów i 

chorób, 

p) informacje dotyczące urazów lub chorób, w związku z którymi są udzielane 

świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku gdy ustalony procentowy 

uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, oraz skutków zdrowotnych 

tych urazów i chorób; 

2) świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, o 

których mowa w pkt 1, w zakresie, o którym mowa w art. 188a i art. 188b. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do nieodpłatnego udostępniania 

danych, o których mowa w ust. 1, Funduszowi, świadczeniodawcom, konsultantom z 

danej dziedziny medycyny oraz innym podmiotom, które uczestniczą w realizacji 

uprawnień wynikających z ustawy. 

3. Podmioty uczestniczące w realizacji uprawnień wynikających z ustawy mają prawo 

do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w celu realizacji tych 

uprawnień.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669 oraz z 

2019 r. poz. 1091) 
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<Art. 4a. 

1. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), po powrocie do kraju podlega 

bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 

2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan 

psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz może być 

skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 

2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

3. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

4. Kolejny pobyt funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, na turnusie leczniczo-

profilaktycznym po tym samym uczestnictwie w działaniach poza granicami państwa 

może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu specjalistycznemu, 

ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji specjalistycznej zakończonej 

wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do 

kontynuacji leczenia. 

5. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez 

funkcjonariusza. 

6. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym funkcjonariusza oraz 

50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

7. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

funkcjonariusza: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 
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5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonywanych podczas 

realizacji zadań wykonywanych poza granicami państwa. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) funkcjonariusza: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w 

ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem 

rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 

8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza wynikające z jego aktualnego stanu 

zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji oraz 

umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na 

turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 
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<Art. 59a. 

1. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje 

prawo do corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 

dni roboczych. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z 

tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia, w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez funkcjonariusza tej decyzji Szefowi SKW albo Szefowi SWW. 

4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym funkcjonariusz ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym 

funkcjonariusza. 

5. W zakresie trybu udzielania urlopów, w tym przełożonych właściwych w tych 

sprawach, do urlopu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

wydane na podstawie art. 60.> 

Art. 88. 

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 1 

pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 3 otrzymuje: 

1)   odprawę; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze 

służby oraz za urlopy zaległe;] 

<2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku 

zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa 

w art. 59a ust. 1;> 

3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze 

środków Służby; 

4)   zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz 

dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych; 
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5)   niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 49 ust. 4. 

2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% 

odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 8 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828 i 

1091) 

<Art. 144a. 

1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 143 ust. 1, po powrocie do kraju podlega 

bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 

2. W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan 

psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz może być 

skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim 

najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 

2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …). 

3. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania 

leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę 

psychologiczną. 

4. Kolejny pobyt funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, na turnusie leczniczo-

profilaktycznym po tym samym uczestnictwie w zadaniach ochronnych 

wykonywanych poza granicami państwa może odbyć się pod warunkiem poddania 

się leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo 

konsultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie 

leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia. 

5. Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do 

turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez 

funkcjonariusza. 
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6. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym funkcjonariusza oraz 

50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z 

budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

7. Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

funkcjonariusza: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) miejsce zamieszkania; 

4) miejsce pełnienia służby; 

5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań wykonywanych podczas 

realizacji zadań ochronnych wykonywanych poza granicami państwa. 

8. Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane: 

1) funkcjonariusza: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) miejsce zamieszkania, 

d) miejsce pełnienia służby; 

2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) stopień pokrewieństwa. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w 

ust. 1, 

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1, 

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, 

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o 

których mowa w ust. 1, 

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem 

rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, 

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego, 
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8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, 

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus 

leczniczo-profilaktyczny 

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza wynikające z jego aktualnego stanu 

zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji oraz 

umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na 

turnusie leczniczo-profilaktycznym.> 

 

<Art. 158a. 

1. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje 

prawo do corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 

dni roboczych. 

2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi 

posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. 

3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym 

decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się 

ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

przedstawienia przez funkcjonariusza tej decyzji Komendantowi SOP. 

4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w 

którym funkcjonariusz ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym 

funkcjonariusza.> 

Art. 188. 

1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, niezależnie od odprawy, przysługują 

następujące należności pieniężne: 

1)   uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej 

tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku 

służbowym, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby; 

[2)   ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze 

służby oraz za urlopy zaległe.] 

<2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku 

zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe z wyjątkiem urlopu, o którym mowa 

w art. 158a ust. 1;> 
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2. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przypadający za rok, w którym następuje 

zwolnienie ze służby, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2, nie przysługują funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby z przyczyn, o których mowa 

w art. 107 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2. 

3. Uposażenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługuje także funkcjonariuszowi, który 

został zwolniony ze służby w okresie przygotowawczym. 

4. W przypadku zbiegu uprawnień do uposażenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i 

zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszowi przysługuje, według jego wyboru, tylko 

jedna z tych należności. 

5. Funkcjonariusz, który nie posiada uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego lub zamiast 

tego zaopatrzenia wybrał uposażenie określone w ust. 1 pkt 1, może pobrać uposażenie za 

cały należny okres jednorazowo z góry. 

6. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się, mnożąc 1/30 

uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej 

tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku, 

przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu. 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 

Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303) 

 

<Art. 32a. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza graniami państwa (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730 i …) w art. 4 w pkt 10 i 11 po 

wyrazach „Straży Granicznej,” dodaje się wyrazy „Straży Marszałkowskiej,> 

 

Art. 47. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   
(3) art

. 3 pkt 4 i 5, art. 4 pkt 3, 4 i 6, art. 6 pkt 2-5, pkt 6 w zakresie art. 88 ust. 4 pkt 2 oraz 

pkt 7, art. 8, art. 9, art. 21 pkt 3, 5 i 6, art. 22, art. 23 pkt 2, art. 25-27, art. 29, <art. 32a,> 

art. 35 pkt 10 lit. b tiret drugie w zakresie pkt 4, pkt 12 w zakresie ust. 2, pkt 16 lit. b i pkt 

17 w zakresie art. 35, art. 38a, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 38 i art. 39, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


