
 

Druk nr 3601-A               

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

VIII kadencja 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o weteranach działań poza granicami państwa oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 3521) 

Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3601 do Komisji Obrony 

Narodowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  

w dniu 18 lipca 2019 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 1 po lit. b dodać lit. ba w brzmieniu: 

„ba) w art. 4 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) pracownik cywilny PKW – osoba cywilna skierowana do działania w rejonie 

misji, a której skierowanie w rejon misji lub przygotowanie do działania w misji 

było realizowane przez organy podległe Ministrowi Obrony Narodowej;”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

2) w art. 1 w pkt 9 ust. 6 nadać brzmienie: 

„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, 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 10%, 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 10%, 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 10%; 

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.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 2–4 i 11–16 należy rozpatrywać łącznie 

3) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) w art. 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

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

co najmniej 10%, ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na dwie formy 

kształcenia z form określonych w ust. 1.”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

4) w art. 1 w pkt 15 ust. 1 nadać brzmienie: 

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

10%, 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.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

5) w art. 2 w pkt 2, w art. 114 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2)ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, 

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

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 5 i 6 należy rozpatrywać łącznie 

 

6) w art. 3 w pkt 2, w art. 118 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„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;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 



7) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. – o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 51: 

a) w ust.1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu: 

„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, z późn. zm.) 

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.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„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.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 53 w ust. 5  w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 

7 w brzmieniu: 

„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.”; 

3) art. 53b otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

4) po art. 53b dodaje się art. 53c w brzmieniu: 

„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 granicami państwa są obowiązani uiszczać 

opłaty za korzystanie z internatu lub kwatery internatowej w pełnej 

wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

8) w art. 8 w art. 9b w ust. 9 w części wspólnej po wyrazach „stanu zdrowia” dodać wyrazy 

„i stanu psychofizycznego”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawki nr 8 i 9 należy rozpatrywać łącznie  

 

9) w art. 10 w pkt 2 w lit. d w tiret drugim w art. 67 w ust. 7 w pkt 5 po wyrazach „stanu 

zdrowia” dodać wyrazy „i stanu psychofizycznego”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

10) w art. 11 w pkt 1w art. 11a: 

a) w ust. 6 wyrazy „kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w danym 

zakresie” zastąpić wyrazami „cenę jednostkową dedykowaną do rozliczenia świadczenia 

w poszczególnych zakresach świadczeń”, 

b) w ust. 7 wyraz „10.” zastąpić wyrazem „20.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

11) w art. 11 w pkt 2 w lit. a ust. 1a nadać brzmienie: 

„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 10%, 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.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

12) w art. 11 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1 w pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) weteranami poszkodowanymi, których ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 10%”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

13) w art. 11 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 47 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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 10%, 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.”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

14) w art. 11 w pkt 6 w ust. 1 pkt 10 i 11 nadać brzmienie: 

„10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 10%; 

11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 

co najmniej 10%”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

15) w art. 11 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 57 w ust. 2 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„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 10%; 

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 10%;”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 



16) w art. 11 w pkt 10 w ust. 1 w pkt 1 lit. p nadać brzmienie: 

„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 10%, oraz skutków zdrowotnych tych urazów i chorób;”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

17) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 

Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„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) w art. 4 w pkt 10 i 11 po wyrazach „Straży Granicznej,” dodaje się 

wyrazy „Straży Marszałkowskiej,”; 

2) w art. 47 w pkt 1 po wyrazach „art. 29,” dodaje się wyrazy „art. 32a,”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

18) art. 18 nadać brzmienie: 

„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem  art. 

1 pkt 15, art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3, art. 5 pkt 1, art. 6a, art. 8, art. 9 pkt 1, art. 12 

pkt 1 i art. 13 pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

a) w ust.  

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r. 

 

 

 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/ Wojciech Buczak /-/ Michał Jach 

 

  

 


