
ŚWIADCZENIA SOCJALNO- BYTOWE  
 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. 

 

Podstawa prawna: 

 

1) ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie 

funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania 

środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 

107, poz. 890), 

4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie 

przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają 

rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym (Dz. U. Nr 93, poz. 

764). 

 

Pomoc przyznawana na kontynuowanie nauki po zmarłym żołnierzu zawodowym. 

 

Dziecku pobierającemu rentę rodzinną po żołnierzu zawodowym, którego śmierć 

nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych, po ukończeniu 16. roku życia 

przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do jej zakończenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 25. roku życia.  

Pomoc przyznaje na wniosek świadczeniobiorcy wojskowy organ emerytalny, właściwy 

do wypłaty renty rodzinnej, na podstawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.  

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do 

wypłaty pomocy jest terenowy organ administracji wojskowej, na którego ewidencji 

pozostawał zmarły żołnierz, lub organ, na którego zaopatrzeniu finansowym terenowy organ 

administracji wojskowej pozostaje. Wniosek składa się do MON za pośrednictwem 

terenowego organu administracji wojskowej do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma 

być przyznana. Pomoc przyznawana jest dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości 

kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury. Łącznie w danym roku szkolnym jest 

to równowartość sześciokrotności najniższej emerytury. 

 

Pomoc przyznawana na kontynuowanie nauki po zmarłym żołnierzu niezawodowym. 

 

Dziecku żołnierza niezawodowego pobierającemu rentę rodzinną w związku ze: 

1) śmiercią żołnierza w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, 

2) śmiercią żołnierza w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby wojskowej, jeżeli śmierć 

nastąpiła wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania 

służby wojskowej, 

3) inwalidztwem żołnierza, który w chwili śmierci był uprawniony do renty inwalidzkiej. 

 

Minister Obrony Narodowej przyznaje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Pomoc 

przysługuje dziecku do ukończenia nauki w szkole, jeśli ukończyło 16. rok życia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie 

pomocy, złożony przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego. Pomoc przyznawana 



jest w roku szkolnym lub akademickim w dwóch ratach. Łącznie w danym roku szkolnym jest 

to równowartość sześciokrotności najniższej emerytury. 

Organem właściwym do wypłaty pomocy jest terenowy organ administracji wojskowej, 

na którego ewidencji pozostawał zmarły żołnierz, lub organ, na którego zaopatrzeniu 

finansowym terenowy organ administracji wojskowej pozostaje. Wniosek składa się do MON 

za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej do dnia 30 września roku,  

w którym pomoc ma być przyznana. 

 


