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U S TAWA

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà wojskowà

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Âwiadczenia odszkodowawcze okreÊlone
w ustawie obejmujà jednorazowe odszkodowanie
przys∏ugujàce w razie wypadków i chorób pozostajà-
cych w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà oraz odszkodowa-
nie za przedmioty osobistego u˝ytku utracone, ca∏ko-
wicie zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku po-
zostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà.

Art. 2. 1. Âwiadczenia odszkodowawcze okreÊlone
w ustawie przys∏ugujà ˝o∏nierzowi, który dozna∏ sta∏e-
go lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wskutek
wypadku pozostajàcego w zwiàzku z pe∏nieniem czyn-
nej s∏u˝by wojskowej, zwanego dalej „wypadkiem”, al-
bo wskutek choroby powsta∏ej w zwiàzku ze szczegól-
nymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojsko-
wej, zwanej dalej „chorobà”, jak równie˝ ˝o∏nierzowi,
który poniós∏ szkod´ majàtkowà wskutek wypadku,
a tak˝e rodzinie ˝o∏nierza, który zmar∏ wskutek wypad-
ku lub choroby.



2. Âwiadczenia odszkodowawcze na zasadach
okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà równie˝:

1) ma∏oletnim kandydatom na ˝o∏nierzy zawodo-
wych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wsku-
tek wypadku pozostajàcego w zwiàzku z odbywa-
niem nauki albo wskutek choroby, z tytu∏u której
przys∏ugujà Êwiadczenia ˝o∏nierzom pe∏niàcym
czynnà s∏u˝b´ wojskowà;

2) osobom powo∏anym do odbycia czynnej s∏u˝by
wojskowej i zwolnionym z tej s∏u˝by, które uleg∏y
wypadkowi w drodze z miejsca zamieszkania do
jednostki wojskowej lub z powrotem do miejsca
zamieszkania;

3) studentom szkó∏ wy˝szych odbywajàcym prze-
szkolenie wojskowe i zaj´cia wojskowe w trakcie
studiów, którzy ulegli wypadkowi pozostajàcemu
w zwiàzku z odbywaniem przez nich tego przeszko-
lenia lub tych zaj´ç;

4) cz∏onkom rodzin osób zmar∏ych wskutek wypadku,
o których mowa w pkt 1—3.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) „jednostka wojskowa” — komórk´ lub jednostk´
organizacyjnà podleg∏à Ministrowi Obrony Naro-
dowej albo przez niego nadzorowanà;

2) „droga do miejsca i z miejsca wykonywania czyn-
noÊci, droga z miejsca zamieszkania do jednostki
wojskowej i z powrotem albo droga na urlop lub
przepustk´ i z powrotem” — drog´ najkrótszà i nie-
przerwanà, z tym ˝e nie uwa˝a si´, ˝e droga zosta-
∏a przerwana, je˝eli przerwa by∏a ˝yciowo uzasad-
niona i jej czas nie przekracza∏ granic potrzeby,
a tak˝e wówczas, gdy droga, nie b´dàc najkrótszà,
by∏a najdogodniejsza ze wzgl´dów komunikacyj-
nych;

3) „przeci´tne wynagrodzenie” — przeci´tne mie-
si´czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim roku, og∏aszane do celów emerytal-
nych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, stosowane poczynajàc od
drugiego kwarta∏u ka˝dego roku przez okres jedne-
go roku;

4) „rencista” — rencist´ wojskowego w rozumieniu
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych;

5) „inwalida” — inwalid´ wojskowego w rozumieniu
przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych.

Art. 4. Uszczerbek na zdrowiu, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, uwa˝a si´ za:

1) sta∏y — je˝eli powoduje upoÊledzenie czynnoÊci or-
ganizmu nierokujàce poprawy;

2) d∏ugotrwa∏y — je˝eli powoduje upoÊledzenie czyn-
noÊci organizmu na okres przekraczajàcy szeÊç
miesi´cy, mogàce ulec poprawie.

Art. 5. Za wypadek uwa˝a si´ nag∏e zdarzenie wy-
wo∏ane przyczynà zewn´trznà powodujàce uraz lub
Êmierç, które zasz∏o podczas lub w zwiàzku:

1) z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych albo
poleceƒ prze∏o˝onych;

2) z wykonywaniem czynnoÊci w interesie s∏u˝by
wojskowej, nawet bez polecenia prze∏o˝onych;

3) z ratowaniem ludzi z gro˝àcego niebezpieczeƒstwa
albo ratowaniem mienia przed zniszczeniem lub
zagarni´ciem;

4) z udzia∏em w poÊcigu lub uj´ciu osób podejrza-
nych o pope∏nienie przest´pstwa albo ochronà in-
nych osób przed napaÊcià;

5) z odbywaniem drogi do miejsca i z miejsca wyko-
nywania czynnoÊci okreÊlonych w pkt 1 i 2.

Art. 6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zdrowia i ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, wykaz chorób, z ty-
tu∏u których przys∏ugujà Êwiadczenia okreÊlone
w ustawie, z uwzgl´dnieniem szczególnych w∏aÊciwo-
Êci lub warunków s∏u˝by wojskowej powodujàcych po-
wstawanie tych chorób oraz ich zwiàzek z pe∏nionà
s∏u˝bà.

Art. 7. Âwiadczenia okreÊlone w ustawie nie przy-
s∏ugujà:

1) w razie wypadku lub choroby, których wy∏àcznà
przyczynà by∏o udowodnione przez w∏aÊciwy or-
gan umyÊlne lub ra˝àco niedba∏e dzia∏anie albo za-
niechanie ˝o∏nierza naruszajàce obowiàzujàce
przepisy lub rozkazy, je˝eli jego prze∏o˝eni zapew-
nili warunki odpowiadajàce tym przepisom, a ˝o∏-
nierz posiada∏ umiej´tnoÊci potrzebne do wykony-
wania okreÊlonych czynnoÊci i by∏ nale˝ycie prze-
szkolony w zakresie znajomoÊci tych przepisów;

2) w razie wypadku:

a) któremu ˝o∏nierz uleg∏ podczas:

— pobytu na urlopie lub przepustce, z wyjàtkiem
odbywania drogi na urlop lub przepustk´
i z powrotem oraz przypadków, o których mo-
wa w art. 5 pkt 3 i 4,

— samowolnego opuszczenia swojej jednostki
wojskowej lub wyznaczonego miejsca prze-
bywania albo samowolnego pozostawania
poza nimi, z wyjàtkiem przypadków, o których
mowa w art. 5 pkt 3 i 4,

b) do którego w znacznym stopniu przyczyni∏o si´
zachowanie ˝o∏nierza spowodowane jego sta-
nem nietrzeêwoÊci albo za˝yciem Êrodków odu-
rzajàcych lub substancji psychotropowych;

3) je˝eli uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç ˝o∏nierza
zosta∏y spowodowane przez niego umyÊlnie.
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Art. 8. Âwiadczenia odszkodowawcze przewidziane
w ustawie przys∏ugujà niezale˝nie od Êwiadczeƒ od-
szkodowawczych przewidzianych dla ˝o∏nierzy pe∏nià-
cych s∏u˝b´ wojskowà poza granicami paƒstwa.

Art. 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

Rozdzia∏ 2

Jednorazowe odszkodowanie

Art. 10. ˚o∏nierzowi, który wskutek wypadku albo
choroby dozna∏ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, przys∏uguje jednorazowe odszkodowanie.

Art. 11. 1. Jednorazowe odszkodowanie przys∏ugu-
je w wysokoÊci 20% przeci´tnego wynagrodzenia za
ka˝dy procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, z zastrze˝eniem art. 28 ust. 1.

2. Je˝eli wskutek pogorszenia si´ stanu zdrowia
sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu b´dàcy
nast´pstwem wypadku lub choroby, który by∏ podsta-
wà przyznania jednorazowego odszkodowania, ule-
gnie zwi´kszeniu co najmniej o 10 punktów procento-
wych, jednorazowe odszkodowanie zwi´ksza si´ o 20%
przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dy procent
uszczerbku na zdrowiu przewy˝szajàcy procent, we-
d∏ug którego ustalone by∏o to odszkodowanie, z za-
strze˝eniem art. 28 ust. 2.

3. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwi´kszeniu
o kwot´ stanowiàcà 3,5-krotnoÊç przeci´tnego wyna-
grodzenia, je˝eli ˝o∏nierz wskutek wypadku lub choro-
by zosta∏ uznany za ca∏kowicie niezdolnego do pracy
oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli ren-
cista lub inwalida wskutek pogorszenia si´ stanu zdro-
wia w nast´pstwie wypadku lub choroby zostanie
uznany za ca∏kowicie niezdolnego do pracy oraz nie-
zdolnego do samodzielnej egzystencji.

5. Kwot´ jednorazowego odszkodowania zaokràgla
si´ do pe∏nych z∏otych.

Art. 12. W razie Êmierci ̋ o∏nierza wskutek wypadku
lub choroby jednorazowe odszkodowanie przys∏uguje
nast´pujàcym cz∏onkom rodziny ˝o∏nierza:

1) ma∏˝onkowi, z wyjàtkiem przypadku orzeczonej se-
paracji;

2) dzieciom w∏asnym, dzieciom drugiego ma∏˝onka,
dzieciom przysposobionym oraz przyj´tym na wy-
chowanie i utrzymanie przed osiàgni´ciem pe∏no-
letnoÊci wnukom, rodzeƒstwu i innym dzieciom,
w tym równie˝ w ramach rodziny zast´pczej, spe∏-
niajàcym w dniu Êmierci ˝o∏nierza warunki wyma-
gane do uzyskania renty rodzinnej;

3) rodzicom, osobom przysposabiajàcym, macosze
i ojczymowi:

a) ˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ woj-
skowà lub przeszkolenie wojskowe — je˝eli bez-
poÊrednio przed powo∏aniem do czynnej s∏u˝by
wojskowej prowadzili z nimi wspólne gospodar-
stwo domowe lub znaczàco przyczyniali si´ do
ich utrzymania,

b) innych ˝o∏nierzy ni˝ wymienieni w lit. a — je˝eli
w dniu Êmierci ̋ o∏nierza prowadzili z nim wspól-
ne gospodarstwo domowe lub je˝eli ˝o∏nierz
bezpoÊrednio przed Êmiercià znaczàco przyczy-
nia∏ si´ do ich utrzymania

— albo je˝eli ustalone zosta∏o wyrokiem lub ugodà
sàdowà prawo do alimentów ze strony tych ˝o∏nie-
rzy.

Art. 13. 1. Je˝eli do jednorazowego odszkodowania
jest uprawniony tylko jeden cz∏onek rodziny zmar∏ego
˝o∏nierza, jednorazowe odszkodowanie przys∏uguje
w wysokoÊci:

1) 18-krotnego przeci´tnego wynagrodzenia, gdy
uprawnionymi sà ma∏˝onek lub dziecko;

2) 9-krotnego przeci´tnego wynagrodzenia, gdy
uprawnionym jest inny cz∏onek rodziny.

2. Je˝eli do jednorazowego odszkodowania sà
uprawnieni równoczeÊnie:

1) ma∏˝onek i jedno lub wi´cej dzieci — odszkodowa-
nie to przys∏uguje w wysokoÊci ustalonej w ust. 1
pkt 1, zwi´kszonej o 3,5-krotne przeci´tne wyna-
grodzenie na ka˝de dziecko;

2) dwoje lub wi´cej dzieci — odszkodowanie to przy-
s∏uguje w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1 pkt 1,
zwi´kszonej o 3,5-krotne przeci´tne wynagrodze-
nie na drugie i ka˝de nast´pne dziecko.

3. Je˝eli obok ma∏˝onka lub dzieci do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnieni sà równoczeÊnie inni
cz∏onkowie rodziny, ka˝demu z nich odszkodowanie
przys∏uguje w wysokoÊci 3,5-krotnego przeci´tnego
wynagrodzenia, niezale˝nie od odszkodowania przy-
s∏ugujàcego ma∏˝onkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1
pkt 1 lub ust. 2.

4. Je˝eli do jednorazowego odszkodowania sà
uprawnieni tylko cz∏onkowie rodziny inni ni˝ ma∏˝onek
lub dzieci, odszkodowanie to przys∏uguje w wysokoÊci
ustalonej wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 1 pkt 2,
zwi´kszonej o 3,5-krotne przeci´tne wynagrodzenie na
drugiego i ka˝dego nast´pnego uprawnionego.

5. Kwot´ jednorazowego odszkodowania, ustalonà
zgodnie z ust. 2 lub 4, dzieli si´ w równych cz´Êciach
mi´dzy uprawnionych.

6. Kwot´ jednorazowego odszkodowania zaokràgla
si´ do pe∏nych z∏otych.

Art. 14. Do ustalenia wysokoÊci jednorazowego od-
szkodowania przyjmuje si´ przeci´tne wynagrodzenie
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obowiàzujàce w dniu wydania decyzji przyznajàcej od-
szkodowanie.

Art. 15. 1. Jednorazowe odszkodowanie przys∏ugu-
je, je˝eli ˝o∏nierz:

1) dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub zmar∏ wskutek
wypadku w ciàgu trzech lat od dnia wypadku;

2) dozna∏ uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie
póêniej ni˝ w ciàgu trzech lat od dnia zwolnienia
z czynnej s∏u˝by wojskowej;

3) zmar∏ wskutek choroby w ciàgu trzech lat od dnia
ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choro-
by, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu trzech lat od dnia
zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojskowej.

2. Zwi´kszenie jednorazowego odszkodowania
przys∏uguje, je˝eli zmiany w stanie zdrowia ˝o∏nierza
uzasadniajàce zwi´kszenie odszkodowania nastàpi∏y
w terminach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Minister Obrony Narodowej mo˝e przyznaç:

1) ˝o∏nierzowi albo cz∏onkowi rodziny zmar∏ego ˝o∏-
nierza — jednorazowe odszkodowanie wy˝sze ni˝
okreÊlone w art. 11 i 13;

2) cz∏onkowi rodziny zmar∏ego ˝o∏nierza niespe∏niajà-
cemu warunków wymaganych do uzyskania renty
rodzinnej albo innej osobie bliskiej — jednorazowe
odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w art. 13;

3) cz∏onkom rodziny ˝o∏nierza, który zaginà∏ w czasie
pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej — jednorazo-
we odszkodowanie w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 13.

Rozdzia∏ 3

Odszkodowanie za przedmioty osobistego u˝ytku
oraz przedmioty s∏u˝àce do wykonywania zawodu

Art. 17. 1. ̊ o∏nierzowi, który dozna∏ sta∏ego lub d∏u-
gotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku,
a w razie jego Êmierci wskutek takiego wypadku —
cz∏onkom jego rodziny uprawnionym do odszkodowa-
nia, o których mowa w art. 12, przys∏uguje odszkodo-
wanie za udowodnione szkody poniesione wskutek
utraty, ca∏kowitego zniszczenia lub uszkodzenia
w zwiàzku z wypadkiem przedmiotów osobistego u˝yt-
ku, jak równie˝ przedmiotów s∏u˝àcych do wykonywa-
nia zawodu, z wyjàtkiem pojazdów samochodowych
oraz wartoÊci pieni´˝nych.

2. Odszkodowanie za utracone, ca∏kowicie znisz-
czone lub uszkodzone przedmioty osobistego u˝ytku
oraz przedmioty s∏u˝àce do wykonywania zawodu
przys∏uguje równie˝ ˝o∏nierzowi, który poniós∏ szkod´
wskutek nag∏ego zdarzenia wywo∏anego przyczynà ze-
wn´trznà, zaistnia∏ego w okolicznoÊciach wymienio-
nych w art. 5.

Art. 18. 1. WysokoÊç odszkodowania za utracone,
ca∏kowicie zniszczone lub uszkodzone przedmioty,
o których mowa w art. 17, ustala si´ na podstawie ich
ceny rynkowej z dnia orzekania o odszkodowaniu,
z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝ycia tych przedmiotów.

2. W razie wy∏àcznego uszkodzenia przedmiotów
odszkodowanie stanowi równowartoÊç kosztów przy-
wrócenia ich do stanu u˝ywalnoÊci; je˝eli jednak sto-
pieƒ uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy
przekracza∏yby wartoÊç uszkodzonego przedmiotu,
przyznaje si´ odszkodowanie w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 1.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie w sprawie odszkodowania

Art. 19. 1. OkolicznoÊci i przyczyny wypadku, które-
mu uleg∏ ˝o∏nierz, ustalajà organy wskazane przez Mi-
nistra Obrony Narodowej.

2. Je˝eli z okolicznoÊci wypadku wynika uzasadnio-
ne przypuszczenie, ˝e ˝o∏nierz znajdowa∏ si´ w stanie
nietrzeêwoÊci albo pod wp∏ywem Êrodków odurzajà-
cych lub substancji psychotropowych, w∏aÊciwy organ
kieruje go na badanie niezb´dne do ustalenia zawarto-
Êci alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub substancji psy-
chotropowych w organizmie; odmowa poddania si´
badaniu lub inne zachowanie uniemo˝liwiajàce jego
przeprowadzenie powodujà pozbawienie prawa do
Êwiadczeƒ, chyba ˝e ˝o∏nierz udowodni, i˝ mia∏y miej-
sce przyczyny, które uniemo˝liwi∏y poddanie si´ temu
badaniu.

3. Koszty badaƒ, o których mowa w ust. 2, ponosi
organ kierujàcy na badania.

Art. 20. 1. O uszczerbku na zdrowiu ˝o∏nierza wsku-
tek wypadku lub choroby, a tak˝e o zwiàzku Êmierci ̋ o∏-
nierza ze s∏u˝bà wojskowà wskutek wypadku lub cho-
roby orzekajà nieodp∏atnie wojskowe komisje lekar-
skie.

2. O uznaniu za ca∏kowicie niezdolnego do pracy
oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji orzekajà:

1) w odniesieniu do rencisty — wojskowe komisje le-
karskie;

2) w odniesieniu do inwalidy — lekarz-orzecznik Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, w drodze rozporzàdzenia:

1) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania wojskowych ko-
misji lekarskich, w tym sposób ustalania uszczerb-
ku na zdrowiu ˝o∏nierza oraz zwiàzku jego Êmierci
ze s∏u˝bà wojskowà wskutek wypadku lub choro-
by, jak równie˝ sposób ustalania zwi´kszenia
uszczerbku na zdrowiu, terminy badaƒ lekarskich,
tryb kierowania na te badania, tryb wydawania
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orzeczeƒ i ich zatwierdzania, niezb´dne elementy
orzeczenia, a tak˝e tryb rozpatrywania odwo∏aƒ
i sprzeciwów od tych orzeczeƒ oraz ich uchylania
w trybie nadzoru,

2) niezb´dnà dokumentacj´ lekarskà i inne dokumen-
ty, w tym dotyczàce przebiegu i warunków s∏u˝by
wojskowej ˝o∏nierza, mogàce stanowiç podstaw´
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej,

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz
wzór skierowania do wojskowych komisji lekar-
skich, jak równie˝ wzory orzeczeƒ wydawanych
przez te komisje w sprawach uszczerbku na zdro-
wiu lub Êmierci ˝o∏nierza wskutek wypadku albo
choroby

— kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony interesów osób
poszkodowanych.

Art. 21. Post´powanie w sprawie Êwiadczeƒ od-
szkodowawczych wszczyna si´ na wniosek osoby zain-
teresowanej lub z urz´du.

Art. 22. 1. Prawo do Êwiadczenia odszkodowawcze-
go i jego wysokoÊç ustala, w drodze decyzji, szef w∏a-
Êciwego wojewódzkiego sztabu wojskowego, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli wypadkowi uleg∏:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego
zast´pca — decyzj´, o której mowa w ust. 1, wyda-
je szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wyzna-
czony przez dowódc´ w∏aÊciwego okr´gu wojsko-
wego;

2) dowódca okr´gu wojskowego, dowódca rodzaju
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo ich za-
st´pcy — decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje
Minister Obrony Narodowej.

3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie, w której
pomimo do∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci nie mo˝na
ustaliç okolicznoÊci wypadku, któremu ˝o∏nierz uleg∏
w warunkach zbli˝onych do dzia∏aƒ wojennych, w∏aÊci-
wy organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozstrzyga wàt-
pliwoÊci na korzyÊç poszkodowanego.

4. Od decyzji organów, o których mowa w ust. 1 i 2,
w sprawach odszkodowaƒ przys∏uguje osobie zainte-
resowanej odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, na zasadach i w terminach okreÊlonych
w przepisach Kodeksu post´powania cywilnego.

5. Odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych przys∏uguje tak˝e w razie niewydania decyzji
przez w∏aÊciwy organ w terminie szeÊçdziesi´ciu dni
od dnia otrzymania orzeczenia o ustaleniu sta∏ego lub
d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.

6. Od decyzji wydanej w trybie art. 16 oraz od decy-
zji odmownej wydanej w tym trybie odwo∏anie do sà-
du pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych nie przys∏uguje.

Art. 23. Urz´dy organów administracji publicznej,
organy prokuratury i inne organy paƒstwowe, zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz instytucje ubezpieczeniowe sà
obowiàzane udzielaç organom, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 2, na ich ˝àdanie, informacji niezb´d-
nych do ustalenia okolicznoÊci majàcych znaczenie
w prowadzonych post´powaniach w sprawach doty-
czàcych odszkodowaƒ.

Art. 24. Odszkodowania, o których mowa w art. 10,
12, 16 i 17, wyp∏aca szef wojewódzkiego sztabu woj-
skowego.

Art. 25. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawie ustala-
nia okolicznoÊci i przyczyn wypadków przez w∏aÊci-
we organy, w tym tryb zg∏aszania przez osoby za-
interesowane zastrze˝eƒ do ustaleƒ tych organów,
jak równie˝ tryb post´powania w razie ujawnienia
choroby,

2) szczegó∏owy tryb przyznawania i wyp∏aty odszko-
dowaƒ, terminy post´powania w tych sprawach
oraz przypadki, w których post´powanie w sprawie
odszkodowania prowadzi si´ z urz´du, jak równie˝
sposób dor´czeƒ decyzji dotyczàcych odszkodo-
waƒ,

3) wzory dokumentów sporzàdzanych w toku post´-
powania w sprawie ustalania okolicznoÊci i przy-
czyn wypadków oraz post´powania o przyznanie
i wyp∏at´ odszkodowania,

4) tryb post´powania w sprawach, o których mowa
w art. 16,

5) w∏aÊciwoÊç organów w sprawach, o których mowa
w pkt 1—4

— majàc na wzgl´dzie sprawne i terminowe prowa-
dzenie post´powaƒ oraz wyp∏at´ odszkodowaƒ.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 26. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673
i Nr 241, poz. 2074) po art. 23 dodaje si´ art. 23a
w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Âwiadczenia okreÊlone w art. 23 ust. 1
realizowane sà przez placówki me-
dyczne wybrane przez Zak∏ad.

2. Do zamówieƒ na realizacj´ Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ przepisów o zamówieniach pu-
blicznych. Szczegó∏owe zasady i tryb
udzielania tych zamówieƒ okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, uwzgl´dniajàc równe
traktowanie placówek medycznych.”.
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Art. 27. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodo-
wych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 7 po wyrazach „wynosi 120%” dodaje si´
wyraz „kwoty”, a wyrazy „okreÊlonej w ustawie
o emeryturach i rentach z FUS.” zast´puje si´ wy-
razami „ustalonej i podwy˝szonej zgodnie z usta-
wà o emeryturach i rentach z FUS.”;

2) w art. 9 uchyla si´ pkt 7. 

Art. 28. 1. Jednorazowe odszkodowanie za ka˝dy
procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu przys∏uguje w wysokoÊci:

1) 16% przeci´tnego wynagrodzenia — w okresie do
dnia 31 marca 2004 r.;

2) 17% przeci´tnego wynagrodzenia — w okresie od
dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r.;

3) 18% przeci´tnego wynagrodzenia — w okresie od
dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.;

4) 19% przeci´tnego wynagrodzenia — w okresie od
dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zwi´k-
szenia jednorazowego odszkodowania.

Art. 29. 1. Uprawnienia przewidziane w art. 16 dla
Ministra Obrony Narodowej przys∏ugujà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych w stosunku do
˝o∏nierzy, którzy do dnia 31 grudnia 2001 r. pe∏nili s∏u˝-
b´ wojskowà w jednostkach wojskowych podporzàd-
kowanych Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji lub po tym dniu pozostawali w dyspozycji tego
ministra, oraz do cz∏onków ich rodzin.

2. W stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa
w ust. 1, oraz cz∏onków ich rodzin decyzj´ ustalajàcà
prawo do odszkodowania oraz jego wysokoÊç wydaje
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji.

3. Przepisy art. 22 ust. 4—6 i art. 23 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 30. 1. Do spraw o Êwiadczenia nale˝ne z tytu∏u
wypadków lub chorób, które spowodowa∏y uszczerbek
na zdrowiu ˝o∏nierza bàdê jego Êmierç, wszcz´tych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

2. ˚o∏nierzom, którym przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy wyp∏acono jednorazowe odszkodowania, a po
tym dniu nastàpi∏o pogorszenie ich stanu zdrowia b´-
dàce nast´pstwem wypadku lub choroby, z tytu∏u któ-
rych wyp∏acono ju˝ odszkodowanie, zwi´ksza si´ to
odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w art. 11
ust. 2—5.

Art. 31. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w niniejszej ustawie zachowujà
moc przepisy dotychczas obowiàzujàce, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres sze-
Êciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r.
o Êwiadczeniach przys∏ugujàcych w razie wypadków
i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà
(Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 26, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
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