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Uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga byłego 

żołnierza, który w wyniku wygaśnięcia zawartego z nim kontraktu został zwolniony 

z zawodowej służby wojskowej. W czasie jej trwania, z uwagi na stan zdrowia, korzystał ze 

zwolnienia lekarskiego obejmującego zarówno okres pełnienia służby wojskowej jak i po jego 

zwolnieniu. 

Z uwagi na powyższe, zainteresowany wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

z wnioskiem o przyznanie zasiłku chorobowego za okres po zwolnieniu ze służby 

wojskowej. Otrzymał jednak decyzję odmowną uzasadnioną brakiem prawa do tego zasiłku 

z uwagi na nieodprowadzanie do ZUS, dla tej grupy żołnierzy, składek na ubezpieczenie 

chorobowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 6a ust. 1 ustawy dnia 10 grudnia 1993 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 66 z późn. zm.), jeżeli żołnierz zwolniony z czynnej służby nie spełnia warunków do 

nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia 

wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie 

odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, właściwy organ przekazuje do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres, przewidziane w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 

1585 z późn. zm.). 

Wydane na podstawie art. 6a ust. 9 ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 

2004 r. w sprawie przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 
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uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służb wojskowej ( Dz. U. z 2004 Nr 255 poz. 2562) 

ustalając tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do tego organu zwaloryzowanych 

składek, reguluje jedynie zakres ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie uwzględnia 

ustalonego w art. 1 pkt 3 tej ustawy ubezpieczenia „chorobowego", co w ocenie Rzecznika narusza 

treść art. 2a ust. 2 tej ustawy. 

Wydaje się, że w świetle skierowanej do Rzecznika skargi można mówić o luce prawnej, 

która skutkuje brakiem uprawnień żołnierzy do zabezpieczenia społecznego w razie choroby 

powodującej niezdolność do pracy -w okresie przypadającym po wygaśnięciu kontraktu. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 

uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


