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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 czerwca 2009 r.
w sprawie przyznawania pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierajà rent´ rodzinnà
po zmar∏ym ˝o∏nierzu lub inwalidzie wojskowym
Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w art. 50a ust. 1 ustawy z dnia
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zwanej dalej
„pomocà”;
2) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç organu realizujàcego wyp∏at´ pomocy;
3) sposób i terminy wyp∏aty pomocy.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dziecku
— nale˝y przez to rozumieç dziecko, któremu na podstawie art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin przys∏uguje pomoc pieni´˝na na kontynuowanie nauki.
§ 3. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. Organem w∏aÊciwym do wyp∏aty pomocy jest
terenowy organ administracji wojskowej, na którego
ewidencji pozostawa∏ zmar∏y ˝o∏nierz, lub organ, na
którego zaopatrzeniu finansowym terenowy organ
administracji wojskowej pozostaje.
§ 5. Pomoc przyznawana jest na wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, z∏o˝ony
przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego.
§ 6. 1. Wniosek sk∏ada si´ do Ministra Obrony Narodowej za poÊrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawa∏ ˝o∏nierz, w ka˝dym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 wrzeÊnia roku, w którym pomoc ma
byç przyznana.
2. Wniosek powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, a tak˝e imi´, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, jeÊli nie jest nim dziecko;
2) numer i dat´ wydania aktu zgonu ˝o∏nierza oraz
oznaczenie organu wydajàcego akt zgonu.
3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) zaÊwiadczenie, w jakiej placówce oÊwiatowej lub
uczelni dziecko kontynuuje nauk´, wraz ze wskazaniem iloÊci semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, z 2007 r. Nr 82, poz. 559
oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 i Nr 228, poz. 1507.

2) zobowiàzanie do niezw∏ocznego zawiadomienia
Ministra Obrony Narodowej, za poÊrednictwem
terenowego organu administracji wojskowej, na
którego ewidencji pozostawa∏ ˝o∏nierz, o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;
3) uwierzytelnionà kopi´ orzeczenia komisji lekarskiej ustalajàcej zwiàzek zgonu ˝o∏nierza ze s∏u˝bà
oraz oznaczenie komisji wydajàcej to orzeczenie;
4) uwierzytelnionà kopi´ decyzji o przyznaniu renty
rodzinnej po zmar∏ym ˝o∏nierzu;
5) oÊwiadczenie o formie wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u pomocy.
§ 7. Pomoc przyznawana jest w roku szkolnym lub
akademickim w wysokoÊci szeÊciokrotnoÊci najni˝szej
emerytury, okreÊlonej w przepisach o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
§ 8. 1. Pomoc wyp∏acana jest w dwóch równych
ratach:
1) pierwsza rata, za okres od wrzeÊnia do stycznia,
wyp∏acana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek;
2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wyp∏acana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek.
2. Rata pomocy wyp∏acana jest w danym semestrze nauki.
3. Je˝eli w danym roku szkolnym lub akademickim
nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wyp∏acana w wysokoÊci odpowiadajàcej
jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.
4. Pomoc wyp∏acana jest w formie pieni´˝nej
w kasie organu, o którym mowa w § 4, albo w formie
bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, wskazany
przez dziecko lub jego przedstawiciela ustawowego.
§ 9. 1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu
decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wyp∏aceniem
pierwszej lub drugiej raty pomocy, dziecko lub jego
przedstawiciel ustawowy informuje niezw∏ocznie
o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej, za poÊrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawa∏ ˝o∏nierz.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister
Obrony Narodowej wstrzymuje wyp∏at´ pomocy.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piàtas

