
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mieczysława Augustyna 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na pewien niekorzystny dla niepełnych rodzin, a 

szczególnie dzieci, zapis w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 

2003 r. (DzU z 2014 r., poz. 1414, z późn. zm.). Żołnierzowi zawodowemu przysługuje w myśl art. 73 

ustawy „inna należność finansowa” w postaci m.in. gratyfikacji urlopowej. Przy ustalaniu wysokości 

tego świadczenia brane są pod uwagę małżonka oraz „dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza 

zawodowego”. Wydawać by się mogło, że jest to sformułowanie oczywiste i nie wymaga interpretacji. 

Tymczasem ustawodawca w art. 6 ust. 1 pkt 20 wyjaśnia sformułowanie „dzieci pozostające na 

utrzymaniu żołnierza zawodowego” w następujący sposób: dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza 

zawodowego – dzieci własne żołnierza zawodowego. 

Czy nie uważa Pan Minister, że jest to definicja co najmniej zbyt szeroka, a nawet chybiona? 

Przecież to, że żołnierz zawodowy jest ojcem dziecka, nie świadczy jeszcze o tym, że dziecko jest na 

jego utrzymaniu. 

Czy zdaniem Pana Ministra o zwiększaniu wysokości gratyfikacji urlopowej dla żołnierza 

zawodowego powinien decydować fakt samego posiadania dziecka, czy fakt jego utrzymywania? 

Trzeba sobie także odpowiedzieć na pytanie, czy fakt płacenia alimentów na swoje dziecko (a więc 

utrzymywanie dziecka) jest okolicznością, która wyczerpuje przesłankę uprawniającą do zwiększenia 

gratyfikacji urlopowej. W obecnym stanie prawnym dowódcy jednostek posiłkują się interpretacją 

ustawodawcy i wypłacają swoim podwładnym zwiększone gratyfikacje urlopowe ze względu na 

dzieci, nie interesując się tym, czy te dzieci są na ich utrzymaniu, czy nie. 

Proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Czy ministerstwo rozważa możliwość 

zmiany wyjaśnienia w art. 6 wspomnianej ustawy sformułowania „dzieci pozostające na utrzymaniu” 

w taki sposób, aby bardziej przystawało do rzeczywistości? 

Czy zdaniem Pana Ministra jest możliwe, aby wprowadzić mechanizm pozwalający powiązać 

zwiększanie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych ze względu na posiadane dzieci z 

faktycznym wydawaniem tych środków na ich potrzeby? 

Z wyrazami szacunku 

Mieczysław Augustyn 

 

 


