
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Druk nr 115 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
oraz 

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 23 maja 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz 
niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Rodziny i Polityki Społecznej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Mieczysław Augustyn (-) Michał Seweryński 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Obrony Narodowej 
(-) Władysław Ortyl 

michnie
Data publikacji



  

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
mniejszości KON 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KPCPP, 
KON, 
KRPS 
poparty przez 
połączone komisje 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 7, 12, 18, 25, 27, 29, 36, 40 i 42 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 13 . 

 

1)  w art. 1 w pkt 1: 

a) w art. 18b w ust. 1 skreśla się wyrazy „ukończone 55 lat życia 

i co najmniej”, 

b) skreśla się art. 18d; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 13 należy głosować łącznie. 

2)  w art. 1 w pkt 1: 

a) w art. 18b w ust. 1 wyrazy „55 lat” zastępuje się wyrazami 

„50 lat”, 

b) w art. 18d w ust. 1 wyrazy „55 lat” zastępuje się wyrazami 

„50 lat”, 

c) w art. 18f w ust. 5 wyrazy „55 roku” zastępuje się wyrazami 

„50 roku”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 14 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w pkt 1, w art. 18e dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru 

emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 15 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 w pkt 1, w art. 18e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Emeryturę podwyższa się o: 

1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej 

bezpośrednio: 

a) w składzie personelu latającego na samolotach 

naddźwiękowych, 

b) w składzie załóg okrętów podwodnych, 

c) w charakterze nurków i płetwonurków, 

d) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu; 

2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej 

bezpośrednio: 

a) w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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i śmigłowcach, 

b) w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek 

pływających, 

c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, 

d) w służbie wywiadowczej za granicą, 

e) w oddziałach specjalnych.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 16 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 6 i 17. 

 

5)  w art. 1 w pkt 1, w art. 18f w ust. 1 i 2 wyrazy „kolejnych 10 lat 

kalendarzowych, wybranych” zastępuje się wyrazami „roku 

kalendarzowego wybranego”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Dobkowskiego, 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego, 
G.Wojciechowskiego, 
B. Pęka, 
M. Martynowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 17 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 1, w art. 18f w ust. 1 i 2 wyrazy „10 lat” zastępuje się 

wyrazami „3 lat”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

7)  w art. 1 w pkt 1, w art. 18f skreśla się ust. 5; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 38 i 41 

należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

…) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

9)  w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celnej i Służby Więziennej, zwanym dalej 

"funkcjonariuszami", zwolnionym ze służby, przysługuje z 

budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, 

zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie 

całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w 

razie śmierci żywiciela.”; 

…) w art. 3: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7)  wysługa emerytalna - okresy służby w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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Służbie Celnej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem 

okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a 

także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o 

których mowa w art. 14 i 16”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz 

zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej lub 

Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do 

emerytury policyjnej. 

3. Rencistą policyjnym jest funkcjonariusz 

zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej lub w 

Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do 

policyjnej renty inwalidzkiej.”; 

…) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej w służbie 

kandydackiej stanowi odpowiednie uposażenie zasadnicze 

przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego wraz z 

dodatkiem za posiadany stopień, z miesiąca, w którym 

nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.”; 

…) w art. 13: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
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brzmienie: 

„Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służbie Celnej i Służbie Więziennej 

traktuje się:”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) okresy zatrudnienia w administracji celnej w 

przypadku osób mianowanych na stanowisko 

funkcjonariusza celnego w Służbie Celnej licząc od 

dnia 1 stycznia 1983 roku.”; 

…) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1. Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym 

służbę w placówce Straży Granicznej oraz w składzie 

etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej 

zalicza się do wymiaru wysługi emerytalnej za 1 rok służby 

półtora roku służby. 

2. Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w 

granicznych komórkach organizacyjnych, komórkach 

zwalczania przestępczości oraz w składzie etatowych załóg 

jednostek pływających Służby Celnej zalicza się do wymiaru 

wysługi emerytalnej za 1 rok służby półtora roku służby. ”; 

…) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych orzekające w sprawach kandydatów do służby 

oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celnej, komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a 

także wojskowe komisje lekarskie w stosunku do 
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funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub 

Służby Wywiadu Wojskowego orzekają także o:”; 

…) w art. 32 ust. 1 pkt 1: 

„1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz członków ich rodzin - 

organ emerytalny określony przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych;”; 

…) art. 40a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w 

razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służbie Celnej lub Służbie Więziennej albo 

powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.”; 

…) art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków nie 

wypłaca się za okres, za który funkcjonariusz otrzymał 

uposażenie lub świadczenie pieniężne przysługujące po 

zwolnieniu ze służby, określone odpowiednio w przepisach o 

uposażeniu funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej lub Służby 

Więziennej, chyba że emerytura lub renta inwalidzka byłaby 

korzystniejsza. W tym przypadku organ emerytalny potrąca z 

należnej emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków 

kwoty wypłacone z tytułu uposażenia lub świadczenia 
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pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby.”;”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 10, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 43 i 44 należy głosować 

łącznie. 

 

10)  w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

11)  w art. 2 w pkt 1: 

a) w tytule rozdziału 1a po wyrazach „31 grudnia 202 r.” dodaje 

się wyrazy „oraz funkcjonariuszy Służby Celnej”, 

b) w art. 18a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Funkcjonariuszom przyjętym do Służby Celnej po dniu 

31 grudnia 1982 r. przysługuje emerytura na zasadach i w 

wysokości określonych w niniejszym rozdziale.”, 

c) w art. 18b w ust. 1 po wyrazach „Państwowej Straży Pożarnej” 

dodaje się wyrazy „, Służbie Celnej”, 

d) w art. 18d w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) art. 96 ust. 4, art. 104 ust. 1 pkt 1, 9 i 11 oraz art. 105 pkt 4 

i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. 

U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.).”, 

e) w art. 18f w ust. 1 i 2 wyrazy „10 lat” zastępuje się wyrazami 

„3 lat”; 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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12)  w art. 2 w pkt 1: 

a) w art. 18b w ust. 1 skreśla się wyrazy „ukończone 55 lat życia i 

co najmniej”, 

b) skreśla się art. 18d; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

13)  w art. 2 w pkt 1:  

a) w art. 18b w ust. 1 wyrazy „55 lat” zastępuje się wyrazami 

„50 lat”, 

b) w art. 18d w ust. 1 wyrazy „55 lat” zastępuje się wyrazami 

„50 lat”, 

c) w art. 18f w ust. 4 wyrazy „55 roku” zastępuje się wyrazami 

„50 roku”; 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

14)  w art. 2 w pkt 1, w art. 18e dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru 

emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

15)  w art. 2 w pkt 1, w art. 18e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Emeryturę podwyższa się o: 

1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej 

bezpośrednio w charakterze nurków i płetwonurków oraz w 

zwalczaniu fizycznym terroryzmu; 

2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej 

bezpośrednio: 

a) w składzie personelu latającego na samolotach i 

śmigłowcach, 

b) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, 

d) w służbie wywiadowczej za granicą; 

3) 0,5 podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w 

warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.”; 

 

16)  w art. 2 w pkt 1, w art. 18f w ust. 1 i 2 wyrazy „kolejnych 10 lat 

kalendarzowych, wybranych” zastępuje się wyrazami „roku 

kalendarzowego wybranego”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Dobkowskiego, 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego, 
G.Wojciechowskiego, 
B. Pęka, 
M. Martynowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

17)  w art. 2 w pkt 1, w art. 18f w ust. 1 i 2 wyrazy „10 lat” zastępuje się 

wyrazami „3 lat”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
M. Klimy, 
K. Jaworskiego, 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

18)  w art. 2 w pkt 1, w art. 18f skreśla się ust. 4; 

 

 

Poprawka sen. 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

19)  w art. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister 

Sprawiedliwości każdy w zakresie swojego działania, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i 

ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 

określą, w drodze rozporządzenia, wykazy chorób i schorzeń, o 

których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz właściwości i warunki 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu 

zdrowia, uwzględniając w szczególności choroby i schorzenia, 

które powstały w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby, oraz te, które istniały przed przyjęciem do 

służby, lecz uległy nasileniu lub ujawniły się w czasie trwania 

służby, z zastrzeżeniem ust. 4a”;”; 

 

20)  w art. 2 dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych oraz Ministrem 

Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia, zasady 

orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i 

rencistów, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w 

tych sprawach, a także sposób przeprowadzania kontrolnych 

badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania, 

uwzględniając w orzeczeniach grupę inwalidztwa, do której 

funkcjonariusz został zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, 

datę lub okres powstania inwalidztwa oraz ustalenia, co do 

samodzielnej egzystencji.”;”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

21)  w art. 2 dodaje się pkt 1c w brzmieniu: 

„1c) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister 

właściwy do spraw. finansów publicznych i Minister 

Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, 

w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków funduszu 

socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby 

korzystania ze świadczeń z tego funduszu, uwzględniając 

rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb 

przyznawania świadczeń.”;”; 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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22)  w art. 2 dodaje się pkt 1d w brzmieniu: 

„1d) w art. 32 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po 

zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, oraz Minister Sprawiedliwości, 

każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze 

rozporządzenia, organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

zakres ich działania, stopień dysponenta środków, siedzibę 

organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i 

odwoływania organu oraz jego zastępców, mając na uwadze 

zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności 

związanych z ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i 

wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego 

zaopatrzenia.”;”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

23)  w art. 2 w pkt 2, w art. 33a oraz w pkt 3, w art. 33b w ust. 1 po 

wyrazach „Straży Granicznej” dodaje się wyrazy „Służby Celnej”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

24)  w art. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) w art. 38 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu 

opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu i ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie 

swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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25)  skreśla się art. 3; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

26)  w art. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) art. 98 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 98. Policjant zwolniony ze służby, który nie posiada 

prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do 

przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego 

lokalu mieszkalnego.”.”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

27)  skreśla się art. 4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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28)  w art. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który nie posiada 

prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej.”.”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

29)  skreśla się art. 5; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

30)  w art. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 - 7 w brzmieniu: 

„3) w art. 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić 

pobraną nienależną część równoważnika pieniężnego, chyba że 

zwolnienie nastąpiło z tytułu nabycia prawa do emerytury lub 

renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).”; 

4) w art. 83 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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„7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w 

budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenach 

zamkniętych, przez strażaka zwolnionego ze służby lub 

pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych 

do renty rodzinnej po strażaku, który w chwili śmierci 

spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub 

renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin;”; 

5) art. 84 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84. Strażak zwolniony ze służby, który nie posiada 

prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do 

przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego 

lokalu mieszkalnego.”; 

6) w art. 88 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, 

wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 
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r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin;”; 

7) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują 

małżonkowi strażaka, który pozostawał z nim we wspólnocie 

małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom i rodzicom, jeżeli 

w dniu śmierci strażaka spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin.”; 

 

31)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z 

późn. zm.) w art. 111a ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na 

podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej , Służby Więziennej, oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 67, z późn. zm.)”.  

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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32)  po art. 5 dodaje się art. 5a i art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 

poz. 189 z późn. zm.) w art. 111a w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje 

brzmienie: 

„b) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej 

zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);”. 

Art. 5b. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 

„16. Za osobę w stosunku służby uważa się także 

strażników Straży Marszałkowskiej.”; 

2) w art. 22 w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, 

poz. 67, z późn. zm.).”; 

3)  w art. 40 ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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„8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ 

emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury na 

podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych i 

zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za 

okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej 

lub policyjnej.”;”; 

 

33)  po art. 5 dodaje się art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5b. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 158, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 uchyla się lit. o; 

2) w art. 6 w ust. 1 uchyla się pkt 18a; 

3) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 

10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z innych tytułów, są obejmowane 

ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, 

z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach 

takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z 

którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
S. Karczewskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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spółdzielni, pobierania świadczenia szkoleniowego, 

świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze 

świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one 

dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z 

innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w 

spółdzielni, pobierania świadczenia szkoleniowego, 

świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze 

świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na 

okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 

pkt 5a, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z 

zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, 

mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Osoby pozostające w stosunku służby, 

spełniające jednocześnie warunki do podlegania 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, mogą być 

dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój 

wniosek.”; 
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4) w art. 13 uchyla się pkt 12; 

5) w art. 16: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 10, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-9, osób współpracujących 

z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

bezrobotnych pobierających stypendium finansują w 

całości, z własnych środków, płatnicy składek.”; 

6) w art. 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 

wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których 

mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 6, 9 i 11-12 obliczają, rozliczają i 

przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.”, 

7) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 

ust. 1-3, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12.”; 

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 

osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9b, 11, 12, 19-21, 

ust. 2, ust. 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów 

lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w 

art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.”; 

9) w art. 40 ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ 

emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury na 

podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby 

Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i 
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Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji 

informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach na 

ubezpieczenie emerytalne za okresy służby uwzględnione w 

wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej.”.”; 

 

34)  w art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

153, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości 

określonych w ustawie przysługują: 

1) ubezpieczonym - w razie spełnienia warunków do nabycia 

prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń 

emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy mają 

ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, i Służby Więziennej, 

obliczonej z uwzględnieniem okresów składkowych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz w ust. 

2; 

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po 

osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z 

ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem członków rodziny 

pozostałych po ubezpieczonym, który ma ustalone prawo 

do emerytury policyjnej lub wojskowej, obliczonej z 

uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa 
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w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz w ust. 2. 

2. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych 

w ustawie przysługują również żołnierzom zawodowym oraz 

funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, i Służby Więziennej, jeżeli nie spełniają oni 

warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz 

członkom rodzin pozostałym po tych osobach.”; 

2) art. 5 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 

lit. a-g, nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i 

renty oraz obliczaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu ustalono 

prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 

2.”; 

3) art. 85 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa 

się do kwoty najniższej emerytury, jeżeli przysługuje ona 

osobie, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej 

obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

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

lub do emerytury policyjnej obliczonej według zasad 

określonych w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 

2004 r. Nr 8, poz. 67).”; 

4) art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem 
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art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty 

określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura 

wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad 

określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin lub w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

5) art. 173 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych 

ze służby: żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, 

Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby 

Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

oraz Służby Więziennej, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., 

jeżeli przed dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie 

i nie mają ustalonego prawa do świadczeń określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.”.”; 

 

35)  art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

153, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości 

określonych w ustawie przysługują:  

1) ubezpieczonym – w razie w razie spełnienia warunków do 

nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń 

emerytalnego i rentowych Funduszu ubezpieczeń 
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Społecznych, z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy mają 

ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej, obliczonej z uwzględnieniem okresów 

składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -3, 5 i 7 

– 10 oraz w ust. 2; 

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po 

osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z 

ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem członków rodziny 

pozostałych po ubezpieczonym, który ma ustalone prawo 

do emerytury policyjnej lub wojskowej, obliczonej z 

uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz w ust. 2. 

2. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych 

w ustawie przysługują również żołnierzom zawodowym oraz 

funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin, jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa 

doświadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałych po 

tych osobach.”; 

2) w art.5 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 
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lit. a-g, nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i 

renty oraz obliczaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu ustalono 

prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 

2.”; 

3) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 w lit. g średnik zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) w Straży Marszałkowskiej;”; 

4) w art. 32 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, 

Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej,”; 

5) w art. 45 w ust. 2 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek oraz 

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„7) Straży Marszałkowskiej”; 

6) w art. 85 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa 

się do kwoty najniższej emerytury, jeżeli przysługuje ona 

osobie, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej 

obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy 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.) lub do emerytury policyjnej obliczonej według zasad 

określonych w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
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Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).”; 

7) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem 

art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty 

określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura 

wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad 

określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 

1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 

lutego 1994 r. o zaopatrzeniu funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i strażników 

Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin.”; 

8) w art. 173 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych 

ze służby: żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, 

Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz 

strażników Straży Marszałkowskiej, urodzonych po dniu 31 

grudnia 1948 r., jeżeli przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

pozostawali oni w służbie i nie mają ustalonego prawa do 

świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym tych osób.”; 
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36)  skreśla się art. 7; 
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37)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 

Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) uchyla się art. 62; 

2) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odprawa oraz należności, o których mowa w ust. 1, 

przysługują małżonkowi, który w dniu śmierci funkcjonariusza 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w razie braku 

małżonka – dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli 

w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do 

uzyskania renty rodzinnej określone przepisami ustawy z dnia 

18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 

67, z późn. zm.).”;”; 

3) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu wykonują 

strażnicy Straży Marszałkowskiej, umundurowanej i uzbrojonej 

formacji podległej Marszałkowi Sejmu.”; 

4) po art. 128 dodaje się art. 128a w brzmieniu: 

„Art. 128a. 1.Do strażników Straży Marszałkowskiej 
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stosuje się odpowiednio przepisy art. 62a ust. 1 – 8. 

2. Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia, tryb i 

terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

składek, o których mowa w art. 62a ust. 1, 3,4 i 7.”; 

 

38)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 

2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) w art. 81 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do ustalenie podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust.1 

pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3, stosuje się przepisy określające podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych 

osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, stanowi kwota odpowiadająca 

uposażeniu tych osób.”.”; 
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39)  po art. 7 dodaje się art. 7a–7d w brzmieniu: 

„Art. 7a. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 

2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 113 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, 

który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
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Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm 

powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do 

zamiennego lokalu mieszkalnego.”; 

2) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują 

małżonkowi funkcjonariusza, który pozostawał z nim we 

wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz 

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali 

warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin.”. 

Art. 7b. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w art. 3 

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty 

inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w 

tym renty szkoleniowe określone w przepisach o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 
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strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie 

spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów 

powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w 

przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy 

określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty 

z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;”. 

Art. 7c. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 

415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 71 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej 

zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, 

służby przygotowawczej, służby kandydackiej, 

kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń 

wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby 

wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i 

służby zastępczej, a także służby w charakterze 



- 31 - 

funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);”; 

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 

niespełniających warunków do nabycia prawa do 

emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej, za 

których, po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku 

pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego 

w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie 

przepisów odrębnych,”. 

Art. 7d. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w 

art. 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem 

służb państwowych ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na 

podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin, jeżeli 

spełnia warunki określone w tych przepisach.”.”. 

 

40)  skreśla się art. 8; 
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41)  po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 

(Dz. U. Z 2009 r. Nr 168 poz.1323, z późn. zm.) po art. 144 dodaje 

się art. 144a–144d w brzmieniu : 

„Art. 144a. 1. Funkcjonariusz Służby Celnej po 25 latach 

służby i ukończeniu 55 lat życia nabywa prawo do emerytury 

policyjnej.  

2. Funkcjonariusz Celny, który stał się inwalidą, 

uprawniony jest do policyjnej renty inwalidzkiej. 

3. Członkowie rodzin po zmarłych Funkcjonariuszach 

Celnych są uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej.  

4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 

normują przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Art. 144b. 1. Jeżeli Funkcjonariusz Celny zwolniony ze 

służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury 

policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej od uposażenia 
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wypłaconego  po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze 

służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 158, z późn. zm.).  

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa 

w ust. 1, rozumie się:  

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie 

odrębnych przepisów - za okres służby przygotowawczej  

przed dniem 1 stycznia 2003 r.;  

2) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego 

na podstawie odrębnych przepisów - za okres służby 

przygotowawczej po dniu 31 grudnia 2002 r.;  

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody 

roczne i jubileuszowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z 

art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 - za pozostałe 

okresy służby.  

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy 

funkcjonariusz celny spełnia jedynie warunki do nabycia prawa 

do policyjnej renty inwalidzkiej. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji 

składek określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).  

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, 

waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się odpowiednio 

art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych.  

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do 

funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 
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stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomimo 

spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury 

policyjnej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu 

podlegania ubezpieczeniom społecznym.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę 

należnych, zwaloryzowanych składek przekazuje się 

niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu przez funkcjonariusza 

prawa do emerytury przewidzianej w przepisach, o których 

mowa w ust. 4.  

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi 

przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, 

o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego 

właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności 

związanych z przekazywaniem tych składek.  

Art. 144c. Funkcjonariusze Służby Celnej oraz członkowie 

ich rodzin, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

nabyli prawo do świadczeń określonych w przepisach o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

zachowują prawo do tych świadczeń.  

Art. 144d. W razie śmierci funkcjonariusza celnego 

członkom rodziny uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej 

w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

przysługuje odprawa pośmiertna.”.”; 
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42)  skreśla się art. 9; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Ortyla, 
W. Kraski, 
B. Pęka, 
H. Górskiego, 
G.Wojciechowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

43)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 97 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wygaśnięcie stosunku służbowego jest równoznaczne 

z rozwiązaniem stosunku służbowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 

strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 

2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).”; 

2) w art. 167 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do 

emerytury, z wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby 

po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku, do których mają 

zastosowanie przepisy rozdziału 1a ustawy z dnia 18lutego 

1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
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Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz ich rodzin.”; 

3) w art. 168: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie; 

„1. Jeżeli funkcjonariusz, którego stosunek służbowy 

ustał, nie spełnia warunków do nabycia prawa do 

emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od 

uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 

grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego 

nie odprowadzano składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składki za ten okres przewidziane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

205, poz. 1585, z późn. zm.).”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Składki przekazuje się również w przypadku, gdy 

funkcjonariusz spełnia jedynie warunki do nabycia prawa 

do policyjnej renty inwalidzkiej.”; 

 

44)  po art. 10 dodaje się art. 10a–10d w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Strażnicy Straży Marszałkowskiej, którzy w 

okresie od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy nabyli prawo do renty szkoleniowej lub do renty z tytułu 

niezdolności do pracy, określonych w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zachowują prawo do 

tych świadczeń. 

2. Strażnicy, o których mowa w ust. 1, nabywają prawo do 

renty inwalidzkiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie 

zmienianej w art. 3, jeżeli wystąpią z wnioskiem do właściwego 

organu emerytalnego o jej przyznanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny 

uznaje orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych o niezdolności do pracy powstałej w czasie pełnienia 

służby oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, odnosząc je 

odpowiednio do jednej z grup inwalidztwa określonych w ustawie 

zmienianej w art. 3. 

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o których mowa w ust. 2, 

na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w celu wydania orzeczenia o inwalidztwie, związku 

tego inwalidztwa ze służbą lub o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli zainteresowany: 

1) jest uprawniony do renty szkoleniowej; 

2) stał się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia 

emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z tytułu służby lub 

3) wystąpił z wnioskiem o zwiększenie renty inwalidzkiej 

przysługującej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku 

ze służbą. 

5. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla strażników, o 

których mowa w ust. 2, stanowi uposażenie przeliczone w sposób 

określony w art. 10d ust. 1 i 2. 

Art. 10b. 1. Renta rodzinna przysługująca uprawnionym 

członkom rodziny strażnika Straży Marszałkowskiej staje się, na 

wniosek osoby uprawnionej złożony we właściwym organie 

emerytalnym, rentą rodzinną w rozumieniu ustawy zmienianej w 

art. 3. 

2. Uposażenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru 

świadczenia zmarłego strażnika, o którym mowa w ust. 1, przelicza 

się w sposób określony w art. 10d ust. 1 i 2. 

3. Wysokość renty rodzinnej, o której mowa w ust. 1, ustala się 

na nowo na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 3. 

Art. 10c. 1. Strażnicy Straży Marszałkowskiej podlegający 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec których komisja 

lekarska podlegała ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
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orzekła niezdolność do służby, a którzy nie nabyli prawa do renty 

określonej w art. 4 ust. 1, nabywają prawo do policyjnej renty 

inwalidzkiej, na zasadach i warunkach przewidzianych w ustawie 

zmienianej w art. 3. 

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej strażnika, o którym 

mowa w ust. 1, stanowi uposażenie przeliczone w sposób określony 

w art. 10d ust. 1 i 2. 

Art. 10d. 1. Od dnia wejścia w życie ustawy uposażenie oraz 

inne świadczenia pieniężne strażników Straży Marszałkowskiej 

podlegających przed tym dniem obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnym i rentowym ustala się według stawek, obowiązujących 

w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, określonych dla 

strażników Straży Marszałkowskiej, którzy przed tym dniem nie 

podlegali tym ubezpieczeniom. 

2. W przypadku gdy składnika uposażenia lub świadczenia 

pieniężnego nie można ustalić w sposób określonym w ust. 1, jego 

wysokość przelicza się mnożąc dotychczasową kwotę składnika 

uposażenia lub świadczenia pieniężnego przez współczynnik 0,8374 

z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnego złotego w górę. 

3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych strażników 

Straży Marszałkowskiej, o których mowa w ust. 1, określi w decyzji 

lub w rozkazie personalnym wysokość ustalonego lub przeliczonego 

uposażenia.”. 
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