
 

SENAT  
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IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Druk nr 394 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 20 grudnia 2016 r. nad ustawą  

o zmianie 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 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Bogusława Orzechowska  (-) Robert Mamątow 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie 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 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KPCPP, 

KRPSS 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 6, 9 i 12 należy głosować łącznie. 

 

1)  w tytule ustawy w ogólnym określeniu przedmiotu ustawy po wyrazach 

„oraz ich rodzin” dodaje się wyrazy „oraz niektórych innych ustaw”;  

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 7, 10, 11 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 1, w art. 8a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„art. 15c, art. 22a i art. 24a” zastępuje się wyrazami „art. 15c i art. 

22a”, 

b) skreśla się pkt 9, 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 
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3)  w art. 1 w pkt 4, w art. 13b w ust. 1 w pkt 5: 

a) w lit. c: 

– w tiret dziesiątym na końcu dodaje się wyrazy „z wyłączeniem 

funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,”, 

– skreśla się tiret czternaste, 

b) w lit. e w tiret dziewiątym do jedenastego na końcu dodaje się 

wyrazy „z wyłączeniem funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

4)  w art. 1 w pkt 6, w art. 15c: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „0%” zastępuje się wyrazami „0,7%”, 

b) w ust. 2 wyrazy „art. 15 ust. 1–3a, 5 i 6” zastępuje się wyrazami „art. 

15 ust. 1–6” oraz wyrazu „art. 15 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 15 ust. 2, 3 i 4”, 

c) w ust. 3 wyraz „Wysokość” zastępuje się wyrazami „W przypadku 

osoby, która pełniła służbę wyłącznie na rzecz totalitarnego państwa, 

wysokość”, 

d) w ust. 4 wyrazy „, o której mowa w art. 13a ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz 

totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b”, 

e) w ust. 10 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „12 dni”;  

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

5)  w art. 1 w pkt 7, w art. 22a: 

a) w ust. 1 po wyrazach „pełniła służbę” dodaje się wyraz „wyłącznie”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 4 wyrazy „, o której mowa w art. 13a ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz 

totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b”, 

d) w ust. 9 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „12 dni”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

6)  po art. 1 dodaje się art. 1a–1d w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 
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społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043) po art. 50 

dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. 1 Wysokość emerytur, rent inwalidzkich i rent 

rodzinnych pobieranych na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza 

się o 25% osobom współpracującym z organami bezpieczeństwa 

państwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), w zamiarze naruszenia 

wolności i praw człowieka i obywatela. 

2. Wysokość świadczeń po zmniejszeniu, o którym mowa w 

ust. 1 nie może być niższa niż określona w art. 85 ust. 1–6 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W przypadku osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 1 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie 

posiadanych akt osobowych zapytanie do Kasy, czy dana osoba 

pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej Instytut Pamięci Narodowej występuje do 

Kasy o zmniejszenie emerytury lub renty na podstawie niniejszej 

ustawy.”. 

Art. 1b. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1037) po art. 49 dodaje się art. 49 w brzmieniu: 

„Art. 49a. 1. Wysokość emerytur, rent inwalidzkich i rent 

rodzinnych pobieranych na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza 

się o 25% osobom współpracującym z organami bezpieczeństwa 

państwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), w zamiarze naruszenia 
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wolności i praw człowieka i obywatela. 

2. Wysokość świadczeń po zmniejszeniu, o którym mowa w 

ust.1 nie może być niższa niż określona w art. 85 ust. 1–6 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W przypadku osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 1 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie 

posiadanych akt osobowych zapytanie do wojskowego organu 

emerytalnego, czy dana osoba pobiera świadczenie emerytalne lub 

rentowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej Instytut Pamięci 

Narodowej występuje do wojskowego organu emerytalnego o 

zmniejszenie emerytury lub renty na podstawie niniejszej 

ustawy.”. 

Art. 1c. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

887, 1948 oraz 2036) po art. 87 dodaje się art. 87a w brzmieniu: 

„Art. 87a. 1. Wysokość emerytur, rent inwalidzkich i rent 

rodzinnych pobieranych na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza 

się o 25% osobom współpracującym z organami bezpieczeństwa 

państwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), w zamiarze naruszenia 

wolności i praw człowieka i obywatela. 

2. Wysokość świadczeń po zmniejszeniu, o którym mowa w 

ust. 1 nie może być niższa niż określona w art. 85 ust. 1–6 ustawy. 

3. W przypadku osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 1 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie 

posiadanych akt osobowych zapytanie do Zakładu, czy dana osoba 

pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej Instytut Pamięci Narodowej występuje do 



– 5 – 

Zakładu o zmniejszenie emerytury lub renty na podstawie 

niniejszej ustawy.”. 

Art. 1d. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o 

prokuraturze (Dz. U. poz. 177 i 1579) po art. 127 dodaje się art. 127a w 

brzmieniu:  

„Art. 127a. 1. Wysokość uposażenia prokuratorów w stanie 

spoczynku, którzy pełnili służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 

31 lipca 1990 r. na rzecz totalitarnego państwa i oskarżali 

działaczy opozycji antykomunistycznej, nie może być wyższa niż 

miesięczna kwota przeciętnej emerytury, o której mowa w art. 15c 

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 Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i …).  

2. Na wniosek Prokuratora Generalnego Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych 

informacje o przebiegu służby wskazanych prokuratorów, 

o których mowa w ust. 1.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu przekazuje Prokuratorowi Generalnemu w terminie 

4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.”.”; 

7)  w art. 2: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) w ust. 3 wyrazy „art. 15c, art. 22a lub art. 24a” zstępuje się 

wyrazami „art. 15c lub art. 22a”, 

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 2”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 
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8)  w art. 2 w ust. 1 i 2 po wyrazach „pełniły służbę” dodaje się wyraz 

„wyłącznie”, 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

9)  po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. W przypadku prokuratorów, którzy w dniu wejścia w 

życie niniejszej ustawy otrzymują uposażenia w związku z przejściem 

w stan spoczynku, w stosunku do których z informacji, o której mowa 

w art. 127a ustawy zmienianej w art. 1d, wynika, że pełnili służbę na 

rzecz totalitarnego państwa, Prokurator Generalny wszczyna z urzędu 

postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości 

przysługującego uposażenia.  

2. Od decyzji Prokuratora Generalnego ustalającej wysokość 

uposażenia, przysługuje odwołanie do właściwego sądu, według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Złożenie 

odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.  

3. Wypłata uposażeń ustalonych zgodnie z ust. 1 następuje od dnia 

1 października 2017 r.”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

10)  w art. 3 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a 

ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 15c ust. 7 oraz art. 22a ust. 7”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

11)  w art. 4 w ust. 4 wyrazy „art. 15c, art. 22a lub art. 24a” zastępuje się 

wyrazami „art. 15c lub art. 22a”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

12)  w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do postępowań sądowych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

13)  w art. 5 wyrazy „art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a ust. 7” Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 
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zastępuje się wyrazami „art. 15c ust. 7 oraz art. 22a ust. 7”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


