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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich  

rodzin oraz 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 

 

(druk nr 605) 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2013 r. poz. 666, z późn. zm.) 

 

Art. 45. 

[1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę 

wznawia się od miesiąca, w którym ustała ta przyczyna, nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z 

urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę 

wznawia się od miesiąca, w którym ustała ta przyczyna, nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z 

urzędu.> 

<1a. W przypadkach określonych w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b wypłatę świadczeń wznawia 

się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata 

wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.> 

2. Jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na skutek błędu organu emerytalnego, 

wypłatę wznawia się poczynając od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres 

nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o 

wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie ponownego ustalenia prawa do 

świadczeń lub ich wysokości, z tym że w przypadku wznowienia postępowania albo 

wskutek kasacji okres jednego miesiąca lub trzech lat liczy się od miesiąca, w którym 

wniesiono wniosek o wznowienie postępowania lub wniesiono kasację. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA 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 I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, 675 

i 1623) 

Art. 46. 

[1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę 

wznawia się od miesiąca, w którym przyczyna ta ustała, nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z 

urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę 

wznawia się od miesiąca, w którym przyczyna ta ustała, nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z 

urzędu.> 

<1a. W przypadkach określonych w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b wypłatę świadczeń wznawia 

się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata 

wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.> 

2. Jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na skutek błędu organu emerytalnego, 

wypłatę wznawia się poczynając od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres 

nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o 

wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie ponownego ustalenia prawa do 

świadczeń lub ich wysokości, z tym że w przypadku wznowienia postępowania albo 

wskutek kasacji okres jednego miesiąca lub trzech lat liczy się od miesiąca, w którym 

wniesiono wniosek o wznowienie postępowania lub wniesiono kasację. 

 

 


