
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  

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 oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 (druk nr 506) 

 

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 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715). 

 

[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] 

 

<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 Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin> 

 

[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 i 
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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.] 

<Art. 1. 

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 Celno-Skarbowej 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. 

2. Zaopatrzenie emerytalne, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również 

funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 

14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek 

służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. 

U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.) lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948).> 

 

Art. 2. 

<1>W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie: 

1)   świadczenia pieniężne: 

a)  emerytura policyjna, 

b)  policyjna renta inwalidzka, 

c)  policyjna renta rodzinna, 

d)  dodatki do emerytury lub renty, 

e)  zasiłek pogrzebowy; 

2)   inne świadczenia i uprawnienia: 

a)
 
   świadczenia lecznicze, 

b)  świadczenia socjalne, 

c)  prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym. 
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<2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie przysługują funkcjonariuszom 

Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.> 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają: 

1)   emerytura - emeryturę policyjną przyznawaną funkcjonariuszom; 

2)   emeryt - emeryta policyjnego; 

3)   renta inwalidzka - policyjną rentę inwalidzką przyznawaną funkcjonariuszom; 

4)   renta rodzinna - policyjną rentę rodzinną; 

5)   rencista - rencistę policyjnego; 

6)   renta - policyjną rentę inwalidzką i policyjną rentę rodzinną; 

[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 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;] 

<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, Służbie 

Celnej, Służbie Celno-Skarbowej 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 art. 16;> 

8)   uposażenie - uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodą 

roczną, należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i nagrodach 

funkcjonariuszy; 

9)   najniższa emerytura lub renta - kwotę najniższej emerytury lub renty w rozumieniu 

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

Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), zwanej dalej "ustawą o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"; 

10)  okresy składkowe i nieskładkowe - okresy uregulowane ustawą o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
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11)  (uchylony); 

12)  płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

[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 

lub w 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 

lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.] 

<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, Służbie Celno-Skarbowej lub w 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, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, 

który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.> 

 

Art. 5. 

1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne 

funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 

33b. 

<1a. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi 
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przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. 

Przepisy art. 18f ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.> 

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu 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. 

3. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do 

emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, 

podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych 

waloryzacji przypadających w tym okresie. 

4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia się 

zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w ust. 1, w związku z przebywaniem 

na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopie rodzicielskim. 

 

Art. 6. 

Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w 

terminach przewidzianych w ustawie [z dnia 17 grudnia 1998 r.] o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1)   waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób: 

a)  którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca, 

b)  które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż 

w ostatnim dniu lutego. 

2)   (uchylony). 

 

Art. 8. 

[1. Funkcjonariuszom oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych funkcjonariuszach, 

jeżeli osoby te wskutek szczególnych okoliczności nie nabyły prawa do zaopatrzenia 

emerytalnego przewidzianego w ustawie, odpowiednio Ministrowie: właściwy do spraw 

wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego 

działania, mogą przyznać w drodze wyjątku zaopatrzenie emerytalne w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.] 
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<1. Funkcjonariuszom oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych 

funkcjonariuszach, jeżeli osoby te wskutek szczególnych okoliczności nie nabyły 

prawa do zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego w ustawie, odpowiednio 

Ministrowie: właściwy do spraw wewnętrznych, właściwy do spraw finansów 

publicznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego 

działania, mogą przyznać w drodze wyjątku zaopatrzenie emerytalne w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.> 

2. Członkom rodzin pozostałym po osobach, którym przyznano emeryturę lub rentę 

inwalidzką na podstawie ust. 1, organ emerytalny przyznaje rentę rodzinną na ich 

wniosek, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie. 

2a. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej 

przyznania takiego świadczenia odwołanie nie przysługuje. 

[3. Ministrowie: właściwy do spraw wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości 

przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku 

informację o świadczeniach przyznanych w drodze wyjątku w roku poprzednim.] 

<3. Ministrowie: właściwy do spraw wewnętrznych, właściwy do spraw finansów 

publicznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości przedstawiają Prezesowi 

Rady Ministrów w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku informację o 

świadczeniach przyznanych w drodze wyjątku w roku poprzednim.> 

 

Art. 10. 

1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje 

funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 

popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu 

karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 

publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed 

zwolnieniem ze służby. 

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub 
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wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, 

powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy. 

3. O skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu 

zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w 

sprawach zaopatrzenia emerytalnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone 

w ustawie [z dnia 17 grudnia 1998 r.] o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

5.  Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych 

osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co 

najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, uwzględnia się również 

okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i 

nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10 ustawy, o której mowa w 

ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń. 

 

[Art. 12. 

 Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu 

zwolnienia posiada 15 lat 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 lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do 

emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.] 

 

<Art. 12. 

1. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w 

dniu zwolnienia posiada 15 lat 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, Służbie Celno-

Skarbowej lub w Służbie Więziennej z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma 
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ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i 

okresów z nią równorzędnych. 

2. W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia i posiadanie w stażu 

służby co najmniej 5 lat: 

1) przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy 

z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej lub 

2) służby w Służbie Celno-Skarbowej. 

3. Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w 

dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, 

osiągnął staż służby 15 lat, w tym co najmniej 5 lat, o których mowa w ust. 2, ale nie 

osiągnął wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego 

wieku, niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy 

przekształcenia stosunku służbowego.> 

 

Art. 13. 

1.[ 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 i w Służbie Więziennej traktuje się:] 

<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, Służbie Celno-Skarbowej i w Służbie 

Więziennej traktuje się:> 

1)   okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa; 

1a)  okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, Milicji 

Obywatelskiej, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2; 

1b)  
(5)

 (uchylony); 

1c)  
(6)

 okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na 

zasadach określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2; 
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2)   służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej; 

3)   okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli 

funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w 

Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.; 

4)   okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu 

Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 

31 stycznia 1992 r. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do służby w latach 1944-1956 w charakterze funkcjonariusza 

organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, jeżeli przy 

wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz popełnił przestępstwo przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela i za to został 

zwolniony dyscyplinarnie, umorzono wobec niego postępowanie karne ze względu na 

znikomy lub nieznaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu lub został skazany 

z winy umyślnej prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

Art. 14. 

1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 <lub art. 15e> 

dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące 

okresy przypadające po zwolnieniu ze służby: 

1)   zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 

połowa pełnego wymiaru czasu pracy; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 

lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 

kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. 

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli: 

1)   emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 

2)   emeryt ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się 

inwalidą. 

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się do wysługi emerytalnej po 

ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do wysługi emerytalnej w 

myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 <lub art. 15e> zwiększa się o 

1,3% podstawy jej wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału 

kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że ubezpieczenie ustało 

w kwartale kalendarzowym. 

6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa między członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki 

zgromadzone na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa. 

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody budżetu państwa następuje na 

podstawie zawiadomienia organu emerytalnego. 

 

<Art. 15d. 

1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2–3, którzy zostali 

mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. wynosi 40% podstawy jej 

wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej, jeżeli przed dniem 2 stycznia 1999 r.: 

1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej; 

2) pełnił zawodową służbę wojskową; 

3) pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 1–1c lub 3–4. 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również funkcjonariuszy Służby Celnej, których 

stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b 

ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej. 

Art. 15e. 

Emeryturę dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2–3, którzy zostali 

mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy 
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został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 

1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej i 

którzy przed dniem 2 stycznia 1999 r. pełnili służbę, o której mowa w art. 15d ust. 2 lub 

byli zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, oblicza się na 

zasadach określonych odpowiednio w art. 15 lub art. 15c.> 

 

Art. 16. 

1. Funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do wysługi 

emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15, <lub art. 

15e> posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w 

rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary 

pozbawienia wolności oraz okresy zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku 

gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo 

gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. 

 

Art. 18. 

1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury. W 

przypadku zwiększenia emerytury, o którym mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury nie 

może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury. 

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 

pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może być niższa od kwoty najniższej 

emerytury lub renty, z uwzględnieniem ust. 3. 

[3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a przysługującej łącznie 

z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty najniższej 

emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie 

była niższa od kwoty najniższej emerytury.] 

<3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a albo art. 15d 

przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa 

od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, 

aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.> 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do renty rodzinnej. 
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[Art. 18a. 

1. Funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. 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 lub w Służbie Więziennej 

emerytura przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza przyjętego do służby po dniu 31 grudnia 

2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem: 

1)   pełnił służbę 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 lub Służbie Więziennej, do której 

został przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 r.; 

2)   pełnił zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której został powołany 

przed dniem 1 stycznia 2013 r.] 

 

 

 

<Art. 18a. 

1. Funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. 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, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej 

emerytura przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym 

rozdziale. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza przyjętego do służby po dniu 31 

grudnia 2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem: 

1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
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Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Służbie Więziennej, do której został przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 r.; 

2) pełnił zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której został 

powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.> 

 

Art. 18b. 

[1.  Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu 

zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat 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 lub w Służbie Więziennej.] 

<1. Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu 

zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat 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, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej.> 

2. Jako równorzędny ze służbą traktuje się okres służby wojskowej uwzględniany przy 

ustalaniu prawa do emerytury wojskowej. 

3. Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy, o których mowa w art. 16 ust. 2. 

 

Art. 18d. 

1. Funkcjonariusz, który w dniu zwolnienia ze służby osiągnął staż służby 25 lat, ale nie 

osiągnął wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, 

w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w: 

1)   art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 

2015 r. poz. 355, z późn. zm.); 

2)   art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 

6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437); 

3)   art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 

7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822 

oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 2023); 

4)   art. 58 ust. 3, art. 61 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1411, z późn. zm.); 

5)   art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.); 

6)   art. 35 ust. 1 pkt 1 i 9 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 

Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552); 

7)   art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603); 

8)   art. 96 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.)[.] <;> 

<9) art. 104 ust. 1 pkt 1, 9 i 11, art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o Służbie Celnej oraz w przypadku łączenia lub znoszenia jednostek 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych, jeśli funkcjonariusz celny nie otrzyma lub odmówi przyjęcia 

propozycji pracy lub służby; 

10) art. 179 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 180 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz w 

przypadku łączenia lub znoszenia jednostek organizacyjnych podległych 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeśli funkcjonariusz 

Służby Celno-Skarbowej nie otrzyma lub odmówi przyjęcia propozycji pracy lub 

służby.> 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okresów służby funkcjonariusza nie uważa się 

za okresy składkowe oraz nie przekazuje się składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za te okresy, przewidzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz wystąpił z wnioskiem o zaliczenie 

okresów służby jako okresów składkowych albo jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła 

przed dniem nabycia prawa do emerytury. 

 

Art.18 h 
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 [1. Funkcjonariusz, który został przyjęty po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r. 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 

lub Służbie Więziennej lub do zawodowej służby wojskowej, ma prawo wyboru ustalenia 

emerytury na zasadach i w wysokości określonych w rozdziale 1a.] 

<1. Funkcjonariusz, który został przyjęty po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 

r. 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 lub do zawodowej służby 

wojskowej, ma prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości 

określonych w rozdziale 1a.> 

2. W przypadku funkcjonariusza, który dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 1, do wysługi 

emerytalnej dolicza się okresy równorzędne ze służbą określone w art. 13 ust. 1. 

3. W przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, przepis art. 15b ust. 1 pkt 1 stosuje się. 

4. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia 

wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. 

 

Art. 20. 

1. Ustala się trzy grupy inwalidztwa funkcjonariuszy całkowicie niezdolnych do służby: 

1)   I grupę - obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy; 

2)   II grupę - obejmującą częściowo niezdolnych do pracy; 

3)   III grupę - obejmującą zdolnych do pracy. 

2. W zależności od przyczyny powstania inwalidztwa pozostaje ono w związku lub nie 

pozostaje w związku ze służbą. 

3. Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, gdy powstało wskutek: 

1)   zranienia, kontuzji lub innych obrażeń doznanych w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych; 

2)   wypadku pozostającego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; 
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3)   chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu funkcjonariusza; 

4)   chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

służby; 

5)   chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu 

lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub 

warunków służby na określonych stanowiskach. 

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej 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 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.] 

<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, Minister Obrony Narodowej 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 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.> 

4a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz schorzeń i chorób, o 

których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, a także właściwość i warunki służby w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu powodujące ich ujawnienie lub 

pogorszenie stanu zdrowia, z uwzględnieniem tych chorób i schorzeń, które powstały w 

związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, oraz tych, które istniały przed 

przyjęciem do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, 

lecz uległy nasileniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w tej formacji. 
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4b. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz schorzeń i chorób, o 

których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, a także właściwość i warunki służby w Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem tych chorób i schorzeń, które powstały w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oraz 

tych, które istniały przed przyjęciem do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

lecz uległy nasileniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w tej formacji. 

5. Inwalidztwo nie pozostaje w związku ze służbą, jeżeli: 

1)   powstało z innych przyczyn niż określone w ust. 3; 

2)   jest następstwem wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było 

udowodnione przez jednostkę organizacyjną właściwego resortu umyślne lub rażąco 

niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące 

przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym 

przepisom i rozkazom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich 

przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania 

określonych czynności i rozkazów i był należycie przeszkolony w zakresie ich 

znajomości; 

3)   jest następstwem wypadku, którego wyłączną przyczyną było zachowanie się 

funkcjonariusza spowodowane nadużyciem alkoholu; 

4)   zranienie, kontuzja, obrażenia lub choroba zostały spowodowane przez 

funkcjonariusza rozmyślnie. 

Art. 21. 

1. [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, komisje lekarskie 

podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a 

także wojskowe komisje lekarskie w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego orzekają także o:] 

<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 

Celno-Skarbowej, komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a także wojskowe komisje lekarskie w 
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stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 

Wywiadu Wojskowego orzekają także o:> 

1)   inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów, związku albo braku związku 

inwalidztwa ze służbą oraz o związku albo braku związku śmierci ze służbą; 

2)   niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji funkcjonariuszy, 

emerytów i rencistów na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3)  (uchylony). 

1a. O inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów komisje lekarskie orzekają na 

podstawie wiedzy medycznej, biorąc pod uwagę rokowania odzyskania zdolności do 

służby. 

1b. (uchylony). 

1c. W stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwe w 

sprawach, o których mowa w ust. 1, są komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

Art. 24. 

Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1)    w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty 

inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo 

zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem art. 22a; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1a)  w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza: 

a)  w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji, 
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b)  w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, na terytorium państw w całości lub 

części uznanych za strefę działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w 

art. 22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu albo czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 

25 pkt 1 albo w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 253, z późn. zm.), lub kierował wykonywaniem takich czynności, 

c)  w czasie pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej, 

d)  w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

zadania w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu, 

e)  w czasie pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej, o której 

mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej 

- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

1b)  w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 

Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów 

doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli 

śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo 

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu 

funkcjonariuszowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1c)  w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 

Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku 

albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 

25 pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich 

czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 
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2)    rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, 

które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b i art. 22a; 

3)   w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 

15, <lub art. 15e> 

 okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek osoby 

uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach 

określonych w art. 14; 

4)   o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5)   jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu 

karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub 

zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna 

przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

6)   jeżeli śmierć funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu 

Wojskowego po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku z tą służbą, jest 

następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się 

przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu 

działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta 

rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

7)   w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której 

mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia. 

 

Art. 27. 

1. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje 

prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego. 

1a. Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości 0,5% rocznych środków 

planowanych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń 
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socjalnych. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą 

na rok następny. Środki funduszu gromadzi się na odrębnych rachunkach bankowych. 

1b. Środki funduszu socjalnego zwiększa się o: 

1)   odsetki od środków tego funduszu na rachunku bankowym; 

2)   darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych. 

1c. Równowartość dokonanego odpisu, naliczonego zgodnie z ust. 1a, na dany rok 

kalendarzowy właściwy organ emerytalny przekazuje dysponentom na rachunki bankowe 

funduszu socjalnego w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z tym 

że w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego przekazuje kwotę stanowiącą 

co najmniej 75% równowartości odpisu. 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej 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.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej 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.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków 

funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze 

świadczeń z tego funduszu w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin, uwzględniając rodzaje świadczeń, 

dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń. 

 

Art. 29. 

1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają 

prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub podległych im organów, albo 
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Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze 

przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy. 

2. Prawo do lokalu mieszkalnego, określone w ust. 1, przysługuje również członkom rodzin 

uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali 

warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych 

emerytach i rencistach. 

3. Prawo do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom 

wymienionym w ust. 2, do czasu przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego, nie 

krócej jednak niż na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. 

<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do funkcjonariuszy Służby Celnej oraz 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.> 

 

[Art. 30. 

Emerytom i rencistom policyjnym zapewnia się pomoc w budownictwie mieszkaniowym na 

zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy.] 

 

<Art. 30. 

Emerytom i rencistom policyjnym, z wyjątkiem emerytów i rencistów Służby Celnej 

oraz Służby Celno-Skarbowej, zapewnia się pomoc w budownictwie mieszkaniowym na 

zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy.> 

 

 

 

 

Art. 32. 

1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego 

zaopatrzenia ustala w formie decyzji: 

[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 
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Pożarnej oraz członków ich rodzin - organ emerytalny określony przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych;] 

<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, Służby Celno-Skarbowej oraz członków ich 

rodzin – organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych;> 

1a)  w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin - wojskowy organ emerytalny 

określony na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330 i 

1830); 

2)   w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej i członków ich rodzin - organ 

emerytalny określony przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się zainteresowanemu na piśmie wraz z 

uzasadnieniem oraz pouczeniem. 

[2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu, 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.] 

<2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu 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 
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czynności związanych z ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości 

świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.> 

3. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego wszczyna się na 

wniosek zainteresowanego. 

3a. Postępowanie, o którym mowa w ust. 3, powinno być zakończone nie później niż w 

terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 

właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

5. Odwołanie do sądu przysługuje również w przypadku niewydania przez organ emerytalny 

decyzji w terminie określonym w [ust. 3] <ust. 3a>. 

6. Jeżeli prawo do świadczenia pieniężnego zostało udowodnione, lecz wydanie decyzji ulega 

zwłoce z powodu niemożności ustalenia wysokości świadczenia lub innych okoliczności, 

organ emerytalny przyznaje osobie uprawnionej świadczenie w kwocie zaliczkowej. 

 

[Art. 33a. 

 Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 12 albo w art. 18b ust. 1, 

emeryt ponownie został przyjęty 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 lub Służbie Więziennej albo został powołany do zawodowej służby wojskowej, 

wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony w art. 33b i 33c.] 

<Art. 33a. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 12 albo 

w art. 18b ust. 1, emeryt ponownie został przyjęty 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 Celno-

Skarbowej lub Służbie Więziennej albo został powołany do zawodowej służby 

wojskowej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony 

w art. 33b i art. 33c.> 

 

Art. 33b. 
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[1. W przypadku 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 lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się nową 

podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo w art. 

18f.] 

<1. W przypadku 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 

Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się nową podstawę 

wymiaru emerytury, w sposób określony odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo ust. 1a albo 

w art. 18f.> 

2. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru następuje nie wcześniej niż po zakończeniu służby. 

 

Art. 38. 

 [Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Minister 

Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Obrony 

Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa 

Służby Wywiadu Wojskowego, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie 

swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia:> 

 

1)   tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego 

funkcjonariuszy oraz uprawnionych członków ich rodzin, wskazując elementy 
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wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia, dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia oraz sposób i terminy wypłaty świadczeń, 

2)   podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku pogrzebowego i tryb jego refundacji, 

3)   wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty policyjnego, uwzględniając organ 

uprawniony do wydawania, wymiany i dokonywania wpisów, w tym wpisu o 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji, 

mając na względzie zapewnienie realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia 

emerytalnego oraz zapewnienie sprawności postępowania w tym zakresie. 

 

 

 

[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 lub Służbie Więziennej albo 

powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.] 

 

<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 Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej albo powołania emeryta do 

zawodowej służby wojskowej.> 

 

 

Art. 42. 

1. Świadczenia pieniężne wypłaca się od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie 

wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 32 

ust. 3, lub w którym wydano decyzję z urzędu. 

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po 

miesiącu, w którym nastąpiła śmierć lub zaginięcie funkcjonariusza albo w którym 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

nastąpiła śmierć emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci lub 

zaginięcia, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez 

uprawnionych członków rodziny. 

[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 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 pieniężnego przysługującego po 

zwolnieniu ze służby.] 

<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 Celno-Skarbowej 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 pieniężnego przysługującego 

po zwolnieniu ze służby.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) 

 

 

 

 

Art. 116. 
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1. W razie śmierci policjanta, pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna w 

takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu policjantowi odprawa, gdyby był 

zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3. 

[2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi policjanta, który 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz 

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci policjanta spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej 

na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich 

rodzin. ] 

<2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi policjanta, który 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz 

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci policjanta 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych policjantów. Zaginięcie policjanta oraz 

związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 

1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) 

 

 

Art. 98. 

1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji 

administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego 

albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku: 

1)   jej wypłaty jako nienależnego świadczenia; 
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2)   zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył 

uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; 

3)   skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego 

lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 

publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

[3. Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz okresy 

równorzędne ze służbą w rozumieniu 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.] 

<3. Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz 

okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej, o której mowa w 

ust. 1, sposób ustalania jej wysokości oraz kwoty podlegającej zwrotowi, podmioty 

właściwe w tych sprawach, uwzględniając rodzaje wymaganych dokumentów oraz 

przypadki uzasadniające obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi. 

 

 

Art. 102. 

[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 
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Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego 

lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może być 

przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.] 

<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu 

mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony 

do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

2. Prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 

popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu 

karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 

publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 120. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza, pozostającej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, świadczenia określone w art. 118 ust. 1 pkt 2-4 

oraz nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1 i art. 112 ust. 1 pkt 2, a także dodatkowe 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 4. 

[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 

oraz ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.] 
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<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. Zaginięcie 

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 

i 960 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 61. 

1. Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby: umundurowania, odzieży specjalnej, 

środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i 

ekwipunku osobistego. 

2. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne są prawnie zastrzeżone wyłącznie dla 

strażaka. 

3. Przedmioty, o których mowa w ust. 1, strażak otrzymuje bezpłatnie. 

4. Przedmioty umundurowania, odzież specjalna i środki ochrony indywidualnej powinny 

wyróżniać Państwową Straż Pożarną jako formację ratowniczą oraz zapewniać 

bezpieczeństwo i higienę służby strażaków. 

5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określi, w drodze zarządzenia, 

szczegółowe wymagania wobec przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i 

środków ochrony indywidualnej, użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich 

wzorce oraz ich cechy techniczne i jakościowe. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tabele 

należności oraz wzory i sposób noszenia umundurowania, odzieży specjalnej, środków 
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ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków 

identyfikacyjnych strażaków, z uwzględnieniem: 

1)   opisu przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 

indywidualnej; 

2)   okresu używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków 

ochrony indywidualnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego strażaka oraz 

przypadków, w których strażak jest obowiązany zwrócić poszczególne przedmioty 

lub ich równowartość. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić potrzebę należytego zaopatrzenia strażaka w 

umundurowanie, odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej. 

7. Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, przysługuje 

równoważnik pieniężny. 

[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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830).] 

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 Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 

715 i …). 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki 

przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, w tym: 

1)   przedmioty umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości 

równoważnika; 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   ryczałt za pranie chemiczne; 

3)   sposób ustalania wysokości równoważnika; 

4)   tryb i warunki przyznawania, zwrotu i wypłaty równoważnika; 

5)   termin wypłacania równoważnika. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić wartość umundurowania wydawanego w 

naturze. 

 

Art. 83. 

1. Decyzję administracyjną o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 76 ust. 

1, wydaje się w przypadku: 

1)   podnajmowania lub oddania do bezpłatnego używania tego lokalu lub jego części; 

2)   niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalnego; 

3)   uzyskania przez strażaka lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w 

miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu o 

powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i 

członkom jego rodziny normom zaludnienia; 

4)   niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba 

że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt strażaka poza miejscem 

stałego zamieszkania; 

5)   używania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności 

gdy strażak lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywie wykraczają 

przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie 

z innych lokali; 

6)   nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu 

mieszkalnego przez co najmniej trzy pełne okresy płatności, pomimo pisemnego 

zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o zwolnieniu lokalu i wyznaczenia 

dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności; 

[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, 
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Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,] 

<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 Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;> 

8)   zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego; 

9)   zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia się na piśmie uprawnień 

do jego zajmowania; 

10)  zamiany lokalu mieszkalnego; 

11)  uzyskania przez strażaka pomocy finansowej. 

2. Przez tereny zamknięte rozumie się tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.). 

3. Decyzję administracyjną o zwolnieniu kwatery tymczasowej wydaje się w przypadku: 

1)   zwolnienia strażaka ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości; 

2)   upływu okresu, o którym mowa w art. 76 ust. 8; 

3)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-6 i 8. 

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą również członków rodziny 

strażaka i wszystkich innych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym albo 

kwaterze tymczasowej. 

5. Przydział i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, przyznawanie, 

odmowa przyznania i zwrot równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego 

oraz przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot pomocy finansowej następują w drodze 

decyzji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydają: 

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do: 

a)  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
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b)  zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do: 

a)  strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 

c)  komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

d)  dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, 

e)  dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, 

f)  strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką 

organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej; 

3)   komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do: 

a)  komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży 

Pożarnej; 

4)   komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do podległych im 

strażaków; 

5)   komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do 

podległych im strażaków; 

6)   dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - w stosunku do 

podległych mu strażaków; 

7)   dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - w stosunku do podległych mu 

strażaków. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie zapewnienie potrzeb 

lokalowych strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 

przydzielanych strażakom lokali mieszkalnych, tryb przydzielania i zwalniania lokali 

mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach określonych w ustawie, 

przysługujące strażakowi normy zaludnienia, a także warunki zamiany lokali 

mieszkalnych, w tym: 

1)   liczbę przysługujących norm zaludnienia, przypadających na strażaka i członków jego 

rodziny, w zależności od stanowiska służbowego strażaka i jego stanu rodzinnego; 

2)   wzory wniosków o przydział, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych; 

3)   wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przydział; 

4)   dokumenty potwierdzające zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finansowej. 
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[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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub 

może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.] 

 

<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

 

Art. 88. 

1. Uposażenie zasadnicze strażaka ustala się według stawki odpowiadającej grupie uposażenia 

należnej na danym stanowisku służbowym. 

2. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży 

Pożarnej, od dnia udokumentowania posiadanych okresów służby, o 2% po 2 latach 

służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby do wysokości 20% po 20 latach służby 

oraz o dalsze 2% za każde następne 2 lata służby powyżej 20 lat, aż do wysokości 32% po 

32 latach służby. Po osiągnięciu 35 lat służby wzrost uposażenia zasadniczego strażaka 

wynosi 35%. 

3. Podstawą do obliczenia wzrostu, o którym mowa w ust. 2, jest uposażenie zasadnicze 

ustalone według stawki odpowiadającej grupie uposażenia. 

4. Do okresu służby, od którego zależą prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość, zalicza 

się również: 
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[1)   okresy służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu lub 

Służbie Więziennej; 

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 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;] 

<1) okresy służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie 

Więziennej; 

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w 

Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 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 Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;> 

3)   okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa 

obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku; 

4)   inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, stawki i grupy uposażenia zasadniczego 

strażaków oraz stawki dodatków do uposażenia albo sposób ich obliczania, a także sposób 

i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do 

wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności: 
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1)   zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia 

zasadniczego; 

2)   sposobu dokumentowania okresów, o których mowa w ust. 4; 

3)   rodzajów dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4; 

4)   warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatków do uposażenia, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2, 2a i 4, oraz podmiotów uprawnionych do ich 

przyznawania i obliczania; 

5)   okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku 

służbowego. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić hierarchię stanowisk służbowych i stopień 

odpowiedzialności na danym stanowisku służbowym. 

 

Art. 100. 

1. W razie śmierci strażaka lub uznania go za zmarłego pozostałej po nim rodzinie 

przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu 

strażakowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenie określone w art. 98 

ust. 1 pkt 2 i 3. 

[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.] 

<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, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 
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USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715)  

 

Art. 15. 

1. Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., 

wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, o: 

1)   2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby; 

2)   2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających 

służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów; 

3)   1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres 

składkowy, o których mowa w pkt 2; 

4)   0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających 

służbę. 

1a. Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. 

wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta za każdy dalszy 

rok tej służby w trakcie urlopu wychowawczego o: 

1)   2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak 

niż łącznie 3 lata, 

2)   0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat. 

2. 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 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. 
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3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc 

pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych. 

[3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby, o których mowa w art. 13 

ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych 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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby, o których mowa w 

art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych 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 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo 

pozostaje w związku ze służbą. 

5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w 

ust. 1 i 2, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. 

5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

6. (uchylony). 

6a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podwyższania 

emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając: 

1)   normy roczne: 

a)  godzin wykonywania lotów w składzie personelu latającego na samolotach 

naddźwiękowych oraz innych samolotach lub śmigłowcach, 

b)  godzin i dni pełnienia służby w składzie załóg okrętów podwodnych oraz załóg 

nawodnych wojskowych jednostek pływających, 

c)  godzin przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu dla żołnierzy w 

charakterze nurków i płetwonurków, 

d)  służby w jednostce organizacyjnej przeznaczonej do fizycznego zwalczania 

terroryzmu, 
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e)  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kierowania takimi 

czynnościami w służbie wywiadowczej za granicą, 

f)  wykonywania zadań specjalnych lub kierowania działaniami specjalnymi w ramach 

służby w oddziałach specjalnych; 

2)   liczbę skoków spadochronowych w roku wykonanych przez żołnierzy w charakterze 

skoczków spadochronowych; 

3)   liczbę dni w roku, w których żołnierze w charakterze saperów uczestniczyli w 

rozminowaniu i oczyszczaniu terenów z przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych albo brali udział w szkoleniach poligonowych z wykorzystaniem 

materiałów wybuchowych lub pracach minerskich z wykorzystaniem tych 

materiałów; 

4)   miesięczne okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań 

wojennych. 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 870) 

 

 

Art. 111a. 

1. Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten 

fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu 

państwa w przypadku, gdy: 

1)   właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu 

prawa do emerytury: 

a)  obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 

ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037 i 2138) lub 

[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 i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38);] 
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<b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15e 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 Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 

38, 715 i …);> 

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego 

funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46-50a, art. 50e lub art. 184 ustawy z 

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

Społecznych oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 tej ustawy; 

3)   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka 

otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty 

rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 

2017 r. poz. 2 i 38); 

4)   Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku z prawem do 

uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 

2017 r. poz. 38 i 60), sędziego będącego członkiem otwartego funduszu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie może pobierać 

opłaty. 

2a. W przypadku ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z 

Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym 

wykreśleniu fundusz emerytalny. 

2b. Z dniem ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z otwartym 

funduszem staje się nieważna z mocy prawa. 

2c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 100a. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 
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uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń. 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, z późn. zm.)  

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń 

społecznych, o których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, 

w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób 

pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających 

zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania 

nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w 

okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom 

społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten 

podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, 
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z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 

lub stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

[o)   minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby administracji 

skarbowej - w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,] 
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p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku 

do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

- którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

–  jednostki naukowe, 
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–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–    korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) albo ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383), 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, 

na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot 

należnych do zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 

informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty 

zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym 

oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 
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wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie 

od sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 

kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na 

jej rzecz produktów rolnych; 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 

funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

12b)  (uchylony); 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą 

osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 

przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, 

które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
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3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 

osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 

współpracującymi; 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 

uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)   pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

13)  (uchylony); 
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14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

[18a)   funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej;] 

18b)  (uchylony); 

19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo 

w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych 

przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

-   przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

748, 1240, 1302 i 1311). 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277). 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 9. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, [18a], 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 
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stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 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. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 

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. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego 

tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki 

do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. 

1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt [1, 3 i 18a],<1 i 3> spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 
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rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 

ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 

18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 

ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 

i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 

wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 
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3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 

działalności. 

4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, [18a] i 22, mające ustalone prawo do 

emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 

renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 

równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. 

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 

pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 

ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo 

do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym. 

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają 

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 182
1e

 Kodeksu pracy, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 
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7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 

ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

[8. Osoby pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 8 ust. 

15 pkt 6, 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.] 

<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.> 

9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

 

 

Art. 13. 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 

podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1)   pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 

2)   osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w 

umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia tej umowy; 

2a)  (uchylony); 

3)   członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni 

do dnia zakończenia jej wykonywania; 

4)   osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 

okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

5)   osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 

pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia 

do dnia zakończenia tej współpracy; 
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6)   posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego 

prawa; 

7)   stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, 

do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8)   osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9)   bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 

stypendium do dnia utraty prawa do nich; 

9a)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium 

do dnia utraty prawa do niego; 

9b)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium 

do dnia utraty prawa do niego; 

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, 

a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i 

juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat; 

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - 

od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

[12)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a - od dnia nawiązania stosunku służby 

do dnia zwolnienia ze służby;] 

13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński 

albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 

oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień 

zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie 

świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia 

utraty tego prawa; 
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15)   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania 

statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

16)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia 

zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

 

Art. 16. 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 

1)   pracowników, 

2)   osób wykonujących pracę nakładczą, 

3)   członków spółdzielni, 

4)   zleceniobiorców, 

5)   posłów i senatorów, 

6)   stypendystów sportowych, 

7)   
(9)

 pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

8)   osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

9)   osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

[10)   funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,] 

11)  osób odbywających służbę zastępczą, 

12)  członków rad nadzorczych 

- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 

ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 

płatnicy składek. 

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 

własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 

6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 
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obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 

państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca 

płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 

2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 

pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 

własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 

1)   osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

2)   osób, o których mowa w art. 7, 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność. 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 

lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej. 

6a. (uchylony). 

6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających: 

1)   świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, 
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2)   zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

-   finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w całości 

budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 

powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 

szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 

powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

1)   duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% 

składki; 

2)   Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów 

kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach 

misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 

ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 

różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 

dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

20, finansuje w całości budżet państwa. 

13. (uchylony). 
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14. (uchylony). 

 

Art. 18. 

[1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a 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.] 

<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.> 

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 

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. 

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 

pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 

się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 

umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 

kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 

1)   posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 

2)   stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a)   słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - stanowi kwota stypendium, 

3)   bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 

4)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

5)    żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę 
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wojskową, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 

grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku żołnierzy niezawodowych pełniących służbę 

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę 

wojskową rotacyjnie - kwota uposażenia z tytułu tej służby. 

5a)  duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6)   żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota uposażenia, 

7)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia 

szkoleniowego, 

8)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 

9)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 

10)  osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 - stanowi przychód 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach 

stosunku pracy. 

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa 

w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 

pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 

4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1027 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1220). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
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matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi 

kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 

art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej 

wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 

umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 

zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. 

5e. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów stanowi kwota zasiłku dla opiekuna. 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 

tego zasiłku. 

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 

ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. 

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia danego roku. 
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9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni 

kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 

10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, 

stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część 

miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. 

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru 

może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w 

części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni, 

instytucje diecezjalne lub zakonne. 

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 

wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i 

innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

13. (uchylony). 

14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 

wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być niższa niż 75% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia. 

 

Art. 36. 

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega 

zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. 

[2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-

4, 6-9b, 11, 12, 18a-22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub 

klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do 

płatnika składek.] 
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<2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 

pkt 1–4, 6–9b, 11, 12, 19–22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami 

zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 

11, należy do płatnika składek.> 

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika 

składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. 

2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 

1, i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń, w przypadku ustania warunków uzasadniających 

opłacanie składek, należy do Zakładu. Osoby te są obowiązane do przedłożenia 

Zakładowi: 

1)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 

2)   oświadczenia, o którym mowa w ust. 15; 

3)   orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku 

posiadania przez dziecko takiego orzeczenia. 

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób. 

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a. 

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej 

datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. 

5. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, 

zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych 

nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6. (uchylony). 

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana 

potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 19. 
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8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci 

dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z 

własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat. 

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a, 

albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) z oprogramowania, o którym mowa w 

art. 47a ust. 1, albo w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce 

organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 

zakładane jest konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1. 

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się 

poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym. 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane 

dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię 

pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury 

lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega 

wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest 

zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 

12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania 

płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy. 

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których 

mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia 

zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania 

zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. 

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, 

dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, 

płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i 

ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. 
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15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie o zamiarze 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio ubezpieczeniu 

emerytalnemu, które zawiera: 

1)   imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego 

lub paszportu; 

2)   miejsce zamieszkania; 

3)   dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

4)   dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

5)   imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia; 

6)   informację o ostatnim okresie ubezpieczenia; 

7)   informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień 

określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1. 

16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiadomić Zakład 

o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 

Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

2)   wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu 

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została 

opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje 

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 
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- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do 

dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 26b tej 

ustawy lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane - nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas 

gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy 

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

Społecznych oraz w art. 26b tej ustawy lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli 

złożenie takiego wniosku nie jest wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b 

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

Społecznych, oraz z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a tej ustawy, 

przez osobę, która nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1)   wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej; 
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2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek 

do tego funduszu; 

3)   o członkostwie w kasie chorych
(14)

 i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a)  o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

7)   niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 615); 

12)  o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których 

ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego 

funduszu emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto; 

13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 

a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 

22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 
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b)  o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym 

złożono wniosek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

[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, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i 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.] 

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, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 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. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późń. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują: 

1)   ubezpieczonym - w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

2)   członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

[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 i Służby Więziennej, jeżeli nie 

spełniają oni warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do świadczeń określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po 

tych osobach.] 

<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 Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, jeżeli nie 

spełniają oni warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do świadczeń 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom 

rodzin pozostałym po tych osobach.> 

 

Art. 5. 

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z 

zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące okresy: 
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1)   składkowe, o których mowa w art. 6; 

2)   nieskładkowe, o których mowa w art. 7. 

2. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy 

nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej 

udowodnionych okresów składkowych. 

[2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a-e i 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.] 

<2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6, 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. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresy: 

1)   działalności kombatanckiej oraz działalności równorzędnej z tą działalnością, a także 

okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom 

wojennym i okresu powojennego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, 

2)   pracy przymusowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

- uwzględnia się w wymiarze podwójnym. 

4. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla: 

1)   płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

2)   osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie. 

5. Wobec ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenie 

społeczne za okres przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność przed dniem wejścia 

w życie ustawy przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 85. 

1.  Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 

1)   1000,00 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 
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2)   750,00 zł miesięcznie - dla osób częściowo niezdolnych do pracy. 

2.  Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i art. 87, 

oraz renty rodzinnej wynosi 1000,00 zł miesięcznie. 

3. Kwoty najniższych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w art. 89-94. 

4. Świadczenia ustalone w kwotach niższych niż określone w ust. 1-3, w tym także 

świadczenia ustalone wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 oraz w 

art. 73 ust. 3 i 4, podwyższa się do tych kwot z urzędu, a jeżeli ich wypłata była 

wstrzymana - po wznowieniu wypłaty. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się do świadczeń przyznanych zgodnie z postanowieniami umów 

międzynarodowych ubezpieczonym zamieszkałym w Polsce, w taki sposób, aby suma 

świadczenia przyznanego na podstawie ustawy i świadczenia zagranicznego nie była 

niższa od kwoty świadczeń określonych w ust. 1-3. 

[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 2015 r. poz. 

330 i 1830) 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 i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900 i 1268).] 

<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 

2016 r. poz. 1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715) lub do emerytury policyjnej 

obliczonej według zasad określonych w art. 15a i art. 15d 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 Celno-Skarbowej i 
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Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 

38, 715 i …).> 

 

Art. 95. 

1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie 

wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. 

[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 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.] 

<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. 15d lub art. 18e 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z 

prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 

960 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 60) 
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Art. 107. 

 

1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługują, niezależnie od 

zasiłku pogrzebowego, odprawa pośmiertna w wysokości określonej w art. 104 ust. 1-3, 

liczonej na dzień zgonu, oraz należności, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2. 

[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 i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830).] 

<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i …).> 

3. Szef BOR przyznaje należności, o których mowa w ust. 1, w przypadku zaginięcia 

funkcjonariusza. Zaginięcie funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą 

stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji. 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 768)  
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Art. 59a. 

1. Komisje lekarskie, o których mowa w art. 59, są również właściwe w sprawach: 

1)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek 

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w 

związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, a także związku 

śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą pozostającą w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 

2)   uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty 

policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 

a także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, 

emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

3)   kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają na 

wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej wynika, że do wydania orzeczenia 

niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, komisja lekarska może skierować 

funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w podmiocie leczniczym może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza. 

4. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej wyższego 

stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

[5. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o grupie 

inwalidzkiej w rozumieniu 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.] 

5. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

6. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć służbowych z 

powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

7. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą zwolnienia 

od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, zaświadczenie to traci 

ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia badania lekarskiego 

przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

8. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub uniemożliwia ich 

przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich mimo wezwania komisji 

lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie 

wskazanym w wezwaniu. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 

10. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w razie 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 

rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu 

gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w 

inny sposób niezgodny z jego celem. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza o dokonanym 

ustaleniu. 

12. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w 

ust. 1; 

2)   tryb kierowania do komisji lekarskich oraz podmioty właściwe w tych sprawach; 

3)   szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym 

niezbędną dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę 

orzeczenia; 
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4)   wzory orzeczeń komisji lekarskich w tych sprawach. 

13. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12, należy w szczególności uwzględnić 

potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz przejrzystości stosowanych 

kryteriów oceny stanu zdrowia funkcjonariusza, jak również jednolitości sposobu 

orzekania o stanie zdrowia funkcjonariusza. 

 

[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 Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego 

według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.] 

 

<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 Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu według norm powszechnie obowiązujących lub może 

być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

 

Art. 131. 

 1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 128 ust. 1 pkt 

2-4. 

[2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz 
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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 i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin.] 

<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442 oraz z 2016 r. poz. 

1807, 1948 i 2255) 

 

Art. 3. 

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych; 

2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 

siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku 

pracy. 

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w 

ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 
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1)   w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 

że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 

związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2)   podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)   przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 

3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego z danego tytułu podczas: 

1)   uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą 

stypendium sportowe; 

2)   wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

3)   pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

3a)  (uchylony) 

4)   odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w 

okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego 

przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania 

stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

5)   wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych 

spółdzielni; 

6)   wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia; 

6a)  wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1457 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217); 
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7)   współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 

8)   wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9)   wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych; 

10)  wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności 

związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 

11)  odbywania służby zastępczej; 

12)   nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium; 

13)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z 

pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku 

pracy; 

[14) pełnienia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązków służbowych.] 

4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 

także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 

lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała. 

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego 

zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

Art. 5. 
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1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, 

dokonuje w karcie wypadku: 

1)   podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te 

stypendia; 

2)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do 

wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy; 

3)   Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów; 

4)   pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie 

zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub 

jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do 

osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia 

na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny 

podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów 

podyplomowych; 

5)   spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków 

tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na 

rzecz tych spółdzielni; 

6)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te 

umowy; 

7)   osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą; 

8)   Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz 

współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych, a także w stosunku do wykonujących pracę na 
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podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

9)   (uchylony) 

10)  właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do 

duchownych; 

11)  pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do 

odbywających tę służbę; 

12)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium; 

13)  pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, 

jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w 

stosunku pracy; 

14)  podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących 

umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, 

z którym osoby te pozostają w stosunku pracy; 

[15)   podmiot, w którym funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełni służbę - w 

stosunku do tych funkcjonariuszy.] 

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący 

pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie 

określonym przepisami Kodeksu pracy. 

3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych 

wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3, za wypadek przy pracy, 

kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących rozwiązań dotyczących 

ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków. 
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Art. 9. 

1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota będąca 

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego: 

1)   pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

2)   członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w 

rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

3)   pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z tym że przy ustalaniu 

podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26% podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

4.  Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała 

przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, 

podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi: 

1)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla ubezpieczonych 

będących stypendystami sportowymi, 

2)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

3)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu 

pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot 

kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów 

podyplomowych, 

4)   (uchylony) 
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[5)    kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia - dla ubezpieczonych będących 

funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.] 

- po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

5. (uchylony) 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777) 

 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny 

zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
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–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym 

również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 
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celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom 

i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), stypendia doktoranckie określone w art. 

200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 
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–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty 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, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 

35, 64, 195, 668 i 1010) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 

8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 
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2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4b; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin,] 

<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 Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej 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 



- 88 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 
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str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do 

członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

18)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz 

szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający 

dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i 

młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki; 

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
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a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń 

określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 
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f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
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j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) 

 

Art. 71. 

1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, 

jeżeli: 

1)   nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 

2)   w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie 

przez okres co najmniej 365 dni: 

a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz 

Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów 

urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, 

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu 

dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, 

d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
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e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary 

pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, 

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych 

lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła 

kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, 

h)  był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, 

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 

wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy. 

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 

1)   zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, 

służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń 

wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

rotacyjnie 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 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 i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin ] <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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin> 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 708); 
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2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, 

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej 

pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych 

zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia 

społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za 

pracę; 

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 

wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania 

przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę; 

6)   świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 

r. poz. 157); 

7)   pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z 

prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 

8)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.); 

9)   pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata 

prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana. 

3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed 

ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia 

wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na 
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ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie 

pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje 

prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem 

wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. 

4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej 

lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i 

przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 

upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w 

okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia 

udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1. 

7. (uchylony) 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy 

wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej 

wysokości. 

 

Art. 104. 

1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają: 

1)   pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: 

a)  pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 

b)  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, 
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c)  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za 

osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie 

umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, 

d)  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 

aresztowania, 

e)  pobierające stypendia sportowe, 

f)  otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie 

górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie 

świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu 

szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach, 

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 i Służby 

Więziennej], <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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin> 

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, 

h)  za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do 

nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 

1a)  (uchylony); 
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2)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie 

usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład 

gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe; 

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: 

a)  duchownych, 

b)  pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, 

c)  pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

ca)  pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłek dla opiekuna, 

d)  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

e)  żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, 

f)  odbywających zastępcze formy służby wojskowej, 

g)  przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek 

macierzyński, 

h)  pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 

i)  osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

j)  osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 

3.  W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek 

opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę. 

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu 

pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) 
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Art. 81. 

[1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3, 11 i 35, stosuje się przepisy określające 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z 

zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.] 

<1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d–i i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z 

zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.> 

2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

danego roku. 

2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), sprawujących opiekę 

nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z zastrzeżeniem, że 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie wyższa niż 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona 

zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

[3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13, 

stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.] 

<3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5–13, 

stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.> 

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 

kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 
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5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w 

służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego 

wynagrodzenia. 

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 

1)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca 

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób; 

1a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety; 

2)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty 

pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, 

zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego 

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota 

uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota 

uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o 

takim samym charakterze; 

3)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

4)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca 

wysokości pobieranego stypendium; 

5)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania 

przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
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5a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

6)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca 

wysokości świadczenia przedemerytalnego; 

6a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego; 

7)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości 

przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej; 

8)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku 

stałego z pomocy społecznej; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

9a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

renty socjalnej; 

9b)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

9c)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego 

zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 

12)  (uchylony); 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium. 
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9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 

okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 

emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 

świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

11.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, 

uwzględniając sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku 

nieterminowego ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki; 

2)   sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników, 

uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat; 

3)   sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniając specyfikę działalności 

prowadzonej w zakresie działów specjalnych. 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, z późn. zm.) 

 

Art. 137. 

1. Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z 

uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3. 
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2. Nauczyciel akademicki będący żołnierzem zawodowym ma prawo do zaopatrzenia 

emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin. 

[3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych ma prawo do 

zaopatrzenia emerytalnego 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, jeżeli spełnia warunki określone w tych przepisach.] 

<3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych ma prawo do 

zaopatrzenia emerytalnego 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli 

spełnia warunki określone w tych przepisach.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861) 

 

Art. 4. 

1. Ustala się następujące kategorie zdolności do służby w SKW i SWW: 

1)   Z/SKW - zdolny do służby w SKW; 

2)   Z/SWW - zdolny do służby w SWW; 

3)   N/SKW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SKW; 

4)   N/SWW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SWW. 

2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby w SKW i SWW ustala wojskowa 

komisja lekarska, zwana dalej "komisją lekarską". 

2a. Komisja lekarska jest również właściwa w sprawach: 

1)   uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty 

policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 
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a także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, 

emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

2)   kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2b. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

2c. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają 

na wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej wynika, że do wydania 

orzeczenia niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, komisja lekarska może 

skierować funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w podmiocie leczniczym 

może nastąpić po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza. 

3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

właściwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego fizycznej i 

psychicznej zdolności tej osoby do służby, a w razie potrzeby - również obserwacji w 

podmiocie leczniczym. 

3a. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej wyższego 

stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

[3b. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu 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.] 

<3b. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

3c. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć służbowych z 

powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 
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3d. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą 

zwolnienia od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim zaświadczenie 

to traci ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia badania lekarskiego 

przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

3e. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub uniemożliwia 

ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich mimo wezwania 

komisji lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po 

terminie wskazanym w wezwaniu. 

3f. W przypadkach, o których mowa w ust. 3d i 3e, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 

3g. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w razie 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 

rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu 

gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w 

inny sposób niezgodny z jego celem. 

3h. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza o dokonanym 

ustaleniu. 

4. Do komisji lekarskiej kierują z urzędu lub na wniosek zainteresowanego: 

1)   Szef SKW albo Szef SWW - kandydatów do służby odpowiednio w SKW albo SWW; 

2)   Szef SKW albo Szef SWW - podległych sobie funkcjonariuszy; 

3)   sąd, prokurator albo inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o 

przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej jest niezbędne w 

postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenie; 

4)   Minister Obrony Narodowej - wszystkich funkcjonariuszy. 

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w 

ust. 2, 2a i 4; 
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2)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w 

SKW i SWW; 

3)   tryb kierowania do komisji lekarskich; 

4)   szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a i 4; 

5)   właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń w ramach nadzoru. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy w szczególności uwzględnić niezbędną 

dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę orzeczenia, 

niezbędne elementy orzeczeń i wzory orzeczeń, możliwość składania sprzeciwów przez 

członków komisji lekarskich, a także zatwierdzania orzeczeń przez komisje lekarskie 

wyższego szczebla. 

 

[Art. 73. 

Funkcjonariusz SKW albo SWW 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 i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego 

według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.] 

<Art. 73. 

Funkcjonariusz SKW albo SWW 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin zachowuje prawo do przydzielonego lokalu według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

 

Art. 91. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 
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odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 88 ust. 1 pkt 

2-4. 

[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 i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin.] 

<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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1310, z późn. zm.) 

 

Art. 98. 

1. W przypadku śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby. 

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza, pozostającej w związku z jego służbą, pozostałej po 

nim rodzinie przysługuje świadczenie pieniężne w podwójnej wysokości renty rodzinnej, 

wypłacane miesięcznie z budżetu państwa z części, której dysponentem jest CBA. 

[3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 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 
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rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. Zaginięcie 

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza Szef CBA. 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631) 

 

Art. 97. 

1. Stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa w przypadku: 

1)   ostatecznego orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby; 

2)   prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, jeżeli 

wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego 

lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe; 

5)   orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw 

publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza 

Służby Więziennej; 

6)   nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

7)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

8)   porzucenia służby przez funkcjonariusza; 
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9)   śmierci funkcjonariusza; 

10)  stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza. 

2. Przez porzucenie służby należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

funkcjonariusza trwającą ponad 10 dni kalendarzowych. 

[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 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 

38).] 

<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 Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 

715 i …).> 

 

 

Art. 117. 

1. Przełożeni są obowiązani zapewnić funkcjonariuszom bezpieczne i higieniczne warunki 

służby. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zakres stosowania do 

funkcjonariuszy przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz właściwość przełożonych w tych sprawach, uwzględniając: 

1)   odpowiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, z wyjątkiem [art. 209], art. 209
2
, art. 209

3
, art. 210, art. 229 § 1 i 8, art. 230, 

art. 231, art. 234 § 2, art. 235, art. 235
1
, art. 235

2
, art. 237, art. 237

1
, art. 237

2
, art. 
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237
7
 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 237

8
, art. 237

9
 § 3, art. 237

11
 § 4, art. 237

11a
, art. 237

12
, art. 

237
13

 i art. 237
13a

; 

2)   charakter i warunki służby w Służbie Więziennej. 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 

razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616 i 

1199) 

 

Art. 2. 

 Świadczenia odszkodowawcze przysługują: 

[1)   funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo 

choroby;] 

<1) funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej 

zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który doznał stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby;> 

2)   członkom rodziny funkcjonariusza, który zmarł wskutek wypadku albo choroby. 

 

Art. 14. 

1. [W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo 

minister właściwy do spraw wewnętrznych może:] 

<W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady Ministrów, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych albo minister właściwy do spraw 

wewnętrznych może:> 

1)   podwyższyć jednorazowe odszkodowanie funkcjonariuszowi albo uprawnionemu 

członkowi rodziny, nie więcej jednak niż o 100% wysokości odszkodowania 

ustalonej na podstawie art. 11 i art. 12; 

2)   przyznać jednorazowe odszkodowanie: 
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a)  członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza niespełniającemu warunków 

wymaganych do uzyskania renty rodzinnej - do wysokości określonej w art. 12, 

b)  uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zaginionego w czasie pełnienia 

służby - w wysokości określonej w art. 12, 

c)  uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek przestępstwa, 

jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jego śmierć pozostaje w związku ze 

służbą - do wysokości określonej w art. 12. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, można przyznać jednorazowe odszkodowanie 

wyłącznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny. 

 

Art. 17. 

1. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia i 

okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. 

[2. Jeżeli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji 

Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawiadamia się Prezesa Rady 

Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef Biura Ochrony 

Rządu - ministra właściwego do spraw wewnętrznych.] 

<2. Jeżeli wypadkowi uległ: 

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – zawiadamia się Prezesa Rady 

Ministrów;  

2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef Biura Ochrony Rządu – 

zawiadamia się ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – zawiadamia się ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych.> 

3. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie 

zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza 

niezwłocznie: 

1)   zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, 

jeżeli okoliczności to uzasadniają; 
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2)   udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagraża 

niebezpieczeństwo; 

3)   wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwane 

dalej "postępowaniem wyjaśniającym"; 

4)   powołuje komisję powypadkową; 

5)   zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej właściwej do 

spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 

6)   udostępnia informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej. 

5. Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie właściwości jednostki organizacyjnej innej niż 

jednostka organizacyjna właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby, kierownik tej 

jednostki: 

1)   zapewnia udzielenie pomocy funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi; 

2)   zabezpiecza miejsce wypadku; 

3)   niezwłocznie zawiadamia o wypadku bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza, 

który uległ wypadkowi. 

6. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z dniem powołania komisji powypadkowej. 

7. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału zadania kierownika jednostki 

organizacyjnej wykonuje w odniesieniu do: 

1)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu lub Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Prezes Rady Ministrów; 

2)   Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Szefa Biura Ochrony Rządu 

- minister właściwy do spraw wewnętrznych [.] <;> 

<3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – minister właściwy do spraw finansów 

publicznych.> 

 

Art. 19. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisję powypadkową, w której skład 

wchodzą co najmniej: 

1)   jako przewodniczący - przedstawiciel służby właściwej do spraw bezpieczeństwa i 

higieny służby i pracy w jednostce organizacyjnej; 
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2)   jako członek - przedstawiciel służby właściwy do oceny okoliczności i przyczyn 

wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję powypadkową. 

2. Jeżeli w jednostce organizacyjnej nie utworzono służby właściwej do spraw 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w skład komisji powypadkowej wchodzi osoba, 

której kierownik jednostki organizacyjnej powierzył wykonywanie zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy. 

3. Jeżeli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej, komisję powypadkową 

powołuje jego bezpośredni przełożony. 

[4. Jeżeli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji 

Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, komisję powypadkową powołuje 

Prezes Rady Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef 

Biura Ochrony Rządu - minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

5. Jeżeli wymaga tego ważny interes służby, w szczególności gdy postępowanie wyjaśniające 

mogłoby narazić niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynności przez niego 

wykonywane na ujawnienie, komisję powypadkową powołuje odpowiednio Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub 

Szef Biura Ochrony Rządu.] 

<4. Jeżeli wypadkowi uległ: 

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – komisję powypadkową powołuje Prezes 

Rady Ministrów;  

2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef Biura Ochrony Rządu – komisję 

powypadkową powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – komisję powypadkową powołuje 

minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

5. Jeżeli wymaga tego ważny interes służby, w szczególności gdy postępowanie 

wyjaśniające mogłoby narazić niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynności 

przez niego wykonywane na ujawnienie, komisję powypadkową powołuje 

odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant 
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Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub Szef Biura 

Ochrony Rządu.> 

6. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz 

osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości. 

 

 

 

 

Art. 28. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w szczególności: 

1)   tryb postępowania komisji powypadkowej, 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej 

oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3)   wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu 

powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania 

wyjaśniającego 

-   mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu, w szczególności: 

1)   tryb postępowania komisji powypadkowej, 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej 

oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3)   wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu 

powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania 

wyjaśniającego 

-   mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań. 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-

Skarbowej, w szczególności: 

1) tryb postępowania komisji powypadkowej, 
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2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji 

powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, 

protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku 

postępowania wyjaśniającego 

– mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań.> 

 

 

[Art. 29. 

Zbiorcze zestawienie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby zaistniałych w 

danym roku kalendarzowym sporządzają: 

1)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

2)   Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu 

-   i przekazują odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w terminie do końca marca następnego roku.] 

<Art. 29. 

Zbiorcze zestawienie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby 

zaistniałych w danym roku kalendarzowym sporządzają: 

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

– i przekazują odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych albo ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych w terminie do końca marca następnego roku.> 

 

 

Art. 32. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami każdej ze służb; 

2)   sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych 

naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu 

mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na 

zdrowiu; 

3)   wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej. 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu, uwzględniając ich 

związek ze szczególnymi warunkami lub właściwościami każdej ze służb; 

2)   sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, uwzględniając 

możliwość wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz 

wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub 

chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu; 

3)   wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, mając na względzie 

aktualny stan wiedzy medycznej.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej i Biurze 
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Ochrony Rządu, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami każdej ze służb; 

2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Biura 

Ochrony Rządu, o których mowa w art. 2 pkt 1, uwzględniając możliwość 

wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ 

upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub 

chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu; 

3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 

Biura Ochrony Rządu, o których mowa w art. 2 pkt 1, mając na względzie 

aktualny stan wiedzy medycznej.> 

 

Art. 34. 

1. Prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość ustala się w drodze decyzji.  

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydają: 

1)   Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zastępców 

oraz członków ich rodzin; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do: 

a)  Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i 

jego zastępców, Szefa Biura Ochrony Rządu i jego zastępców oraz członków ich 

rodzin, 

b)  funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich 

rodzin; 

<2a) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępców oraz członków ich rodzin;> 

3)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin; 

4)   Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz 

członków ich rodzin; 
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5)   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 

6)   Komendant Główny Policji w stosunku do: 

a)  
(1)

 dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, komendantów 

wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół 

policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego 

zastępców, a także członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich 

rodzin; 

6a)  
(2)

 Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich rodzin; 

7)   komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

8)   Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im 

szkołach oraz członków ich rodzin; 

9)   dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 

służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 

10)  Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do: 

a)  dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich 

zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów 

ośrodków Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz 

członków ich rodzin; 

11)  komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

12)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do: 
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a)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora instytutu 

badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora Centralnego 

Muzeum Pożarnictwa oraz członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

13)  komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów 

powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

14)  komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych 

(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

15)  komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków 

ich rodzin; 

16)  dyrektor instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 

17)  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin; 

18)  Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

członków ich rodzin; 

19)  szefowie delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im delegaturach oraz członków ich 

rodzin; 

20)  właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w 

stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych 

oraz członków ich rodzin; 

21)  Szef Biura Ochrony Rządu w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

oraz członków ich rodzin [.] <;> 

<22) kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do funkcjonariuszy Służby 

Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin.> 
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3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed ustaleniem uszczerbku na 

zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzję, o której 

mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz 

ostatnio pełnił służbę. 

 

Art. 37. 

1. Decyzję w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych wydaje się w terminie 30 dni 

od dnia wszczęcia postępowania. 

[2. Jeżeli organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, uzna, że zachodzi szczególnie uzasadniony 

przypadek, może przedstawić również, odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów albo 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wniosek o podwyższenie odszkodowania 

albo o jego przyznanie w wysokości określonej w art. 14, wraz z dokumentami zebranymi 

w sprawie. 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów albo minister 

właściwy do spraw wewnętrznych wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 

organu.] 

<2. Jeżeli organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, uzna, że zachodzi szczególnie 

uzasadniony przypadek, może przedstawić również, odpowiednio Prezesowi Rady 

Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, wniosek o podwyższenie odszkodowania albo o 

jego przyznanie w wysokości określonej w art. 14, wraz z dokumentami zebranymi w 

sprawie. 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych albo minister właściwy do spraw 

wewnętrznych wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku organu.> 

4. Jeżeli w związku z wypadkiem, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone 

postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, a wynik tego postępowania może 

mieć wpływ na uprawnienia funkcjonariusza lub członków jego rodziny do 

jednorazowego odszkodowania, organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, może zawiesić 

wydanie decyzji lub przedstawienie wniosku, o którym mowa w ust. 2, do czasu 

zakończenia postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, o czym 

powiadamia się te osoby. 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 

z późn. zm.) 

 

Art. 150. 

1. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostce organizacyjnej KAS może 

otrzymać propozycję przeniesienia do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. 

2. Z wnioskiem o pełnienie służby w Służbie Celno-Skarbowej może wystąpić także członek 

korpusu służby cywilnej. 

3. Propozycję, o której mowa w ust. 1, przedstawia kierownik jednostki organizacyjnej. 

4. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna określać: 

1)   datę przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy; 

2)   miejsce służby; 

3)   rodzaj służby; 

4)   stanowisko służbowe; 

5)   stopień służbowy; 

6)   uposażenie. 

5. Członek korpusu służby cywilnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o której 

mowa w ust. 1, składa pisemne oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia 

propozycji. 

6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić za zgodą dyrektora generalnego 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 

kierownika jednostki organizacyjnej wykonującego jego zadania, w której członek 

korpusu służby cywilnej jest zatrudniony. 

7. Dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który przyjął propozycję, 

o której mowa w ust. 1, przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu 

mianowania. 

[8. Członkowi korpusu służby cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, okres stażu pracy w 

służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu służby w 

Służbie Celno-Skarbowej.] 

<8. Członkowi korpusu służby cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, okres stażu 

pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu 
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służby w Służbie Celno-Skarbowej, z zastrzeżeniem przepisów 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 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 

2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i …).> 

<8a. Okresy, o których mowa w ust. 8, nie są traktowane jako okresy służby ani okresy 

równorzędne ze służbą 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 Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin.> 

9. W przypadku członka korpusu służby cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, przepis art. 

242 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku członka korpusu służby cywilnej, który w wyniku przekształcenia, o którym 

mowa w ust. 7, stał się funkcjonariuszem i pracował przez okres krótszy niż 6 miesięcy w 

danym roku kalendarzowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych albo w 

jednostce organizacyjnej KAS, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości 

proporcjonalnej do okresu pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych albo w 

jednostce organizacyjnej KAS, za który wynagrodzenie roczne przysługuje. 

11. Stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który odmówił przyjęcia złożonej 

propozycji, nie ulega zmianie. 

 

Art. 167. 

Nie można bez zgody zainteresowanego przenieść do pełnienia służby w innej miejscowości: 

1)   funkcjonariusza-kobiety w ciąży; 

2)   funkcjonariusza samodzielnie sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 18; 
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[3)   funkcjonariusza, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, jeżeli okres służby umożliwia uzyskanie prawa do emerytury z 

osiągnięciem tego wieku.] 

 

Art. 174. 

1. Funkcjonariusz może otrzymać propozycję przeniesienia do pracy w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostce 

organizacyjnej KAS. 

2. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić także 

funkcjonariusz. 

3. Propozycję, o której mowa w ust. 1, przedstawia dyrektor generalny urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub kierownik jednostki 

organizacyjnej wykonujący jego zadania. 

4. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna określać: 

1)   datę przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy; 

2)   miejsce pracy; 

3)   rodzaj umowy o pracę; 

4)   stanowisko pracy; 

5)   wynagrodzenie. 

5. Funkcjonariusz w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, 

składa pisemne oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji. 

6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić za zgodą kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. 

7. Dotychczasowy stosunek służbowy funkcjonariusza, który przyjął propozycję, o której 

mowa w ust. 1, przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Przepis 

art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stosuje się 

odpowiednio. 

8. Funkcjonariuszowi, który został osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej KAS, okres 

służby w Służbie Celno-Skarbowej wlicza się do stażu pracy. 

9. Stosunek służbowy funkcjonariusza, który odmówił przyjęcia propozycji, o której mowa w 

ust. 1, nie ulega zmianie. 

<10. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy traktuje się jak zwolnienie 

ze służby w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
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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 Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy, 

otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, prawo do emerytury ulega zawieszeniu do 

dnia rozwiązania stosunku pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych albo w jednostkach organizacyjnych KAS. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, przepisu art. 250 nie stosuje się.> 

 

Art. 179. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

4)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii okresowej w służbie 

przygotowawczej; 

5)   niespełnienia wymogów określonych w art. 155, z wyjątkami, o których mowa w art. 

155 ust. 2 pkt 1 i 3; 

6)   odmowy złożenia ślubowania; 

7)   orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych; 

8)   prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza; 

9)   odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 162 ust. 2 

i 5; 

10)  pisemnego zgłoszenia przez funkcjonariusza żądania zwolnienia ze służby; 

11)  niezgłoszenia się do służby w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 

oddelegowania, o którym mowa w art. 164-166. 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie ze służby może nastąpić w 

sytuacji, gdy nie ma możliwości przeniesienia funkcjonariusza do służby cywilnej w 

jednostce organizacyjnej KAS, w której pełni służbę.] 

 



- 124 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 207. 

1. O zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz 

funkcjonariusza, do pełnienia służby, orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 

r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1822). 

2. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby, jak również związku 

poszczególnych chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

3. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, o której mowa w ust. 1, w tym również badaniom specjalistycznym, 

psychologicznym i dodatkowym. 

4. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają na 

wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na obserwację w podmiocie 

leczniczym, jeżeli wyrazi na to zgodę. 

5. Skierowanie do komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki 

organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. 

6. Koszty zleconych badań są pokrywane z budżetu państwa z części, o której mowa w art. 9 

ust. 1. 

[7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o 

komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosuje 

się odpowiednio.] 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i 

ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby, na podstawie którego jest 

wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności albo niezdolności kandydata lub 

funkcjonariusza do pełnienia służby, oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych 

chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w 

przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna, uwzględniając potrzebę 

ustalenia w toku badania przez komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, przydatności i 
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predyspozycji do służby z uwagi na charakter i warunki pełnienia tej służby oraz 

konieczność zapewnienia jednolitego orzecznictwa. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

skierowania do komisji lekarskich kandydata do służby oraz funkcjonariusza, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny 

zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza do pełnienia służby. 

 

Art. 230. 

1. W przypadku urlopów, o których mowa w art. 216 ust. 1, 4 i 6, art. 217 i art. 219 ust. 1 pkt 

2, funkcjonariusz otrzymuje uposażenie i inne świadczenia pieniężne należne na 

zajmowanym stanowisku służbowym. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   niezdolności do służby z przyczyn uprawniających do świadczeń określonych w 

przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

372, 960, 1265 i 1579), przez okres określony w tych przepisach, z wyjątkiem 

przyczyn uprawniających do zasiłków chorobowego i opiekuńczego; 

2)   zwolnienia funkcjonariusza od pełnienia służby, w przypadkach określonych w 

przepisach prawa pracy dotyczących udzielania pracownikom zwolnień od pracy, za 

które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

[3. W razie niezdolności do służby z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy 

pełnieniu służby lub chorobą zawodową funkcjonariusz zachowuje prawo do świadczeń 

pieniężnych określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1242 i 1442 oraz z 2016 r. poz. 1807), przez okres przewidziany w przepisach tej ustawy.] 

 

<Art. 239a. 

 W zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o 

komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 250. 
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[1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku z przejściem na emeryturę lub 

orzeczeniem trwałej niezdolności do służby przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Odprawa ulega zwiększeniu o 20% miesięcznego 

uposażenia za każdy pełny rok pełnienia służby ponad 5 lat nieprzerwanej służby, nie 

więcej niż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia.] 

<1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku z przejściem na emeryturę, 

rentę z tytułu niezdolności do pracy lub orzeczeniem trwałej niezdolności do służby 

przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. 

Odprawa ulega zwiększeniu o 20% miesięcznego uposażenia za każdy pełny rok 

pełnienia służby ponad 5 lat nieprzerwanej służby, nie więcej niż do wysokości 

sześciomiesięcznego uposażenia.> 

2. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie zakończone okresy 

służby lub zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop 

wypoczynkowy, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 173 

Kodeksu pracy. 

4. Funkcjonariuszowi służby stałej, zwolnionemu ze służby w związku ze zniesieniem lub 

reorganizacją jednostki organizacyjnej KAS, przysługuje odprawa na zasadach i w 

wysokości określonych w ust. 1-3. 

 

<Art. 250a. 

1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 

emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego 

funkcjonariuszowi po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …), do dnia 

zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki 
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za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.). 

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze, uposażenie 

chorobowe, uposażenie za przedłużony czas służby, dodatki do uposażenia, nagrody 

roczne i uznaniowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia jedynie 

warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie składek 

następuje na wniosek funkcjonariusza. 

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 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). 

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, 

stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

7. 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 i 4, oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności 

związanych z przekazywaniem tych składek.> 

 

Art. 251. 

[1. W przypadku śmierci funkcjonariusza małżonkowi lub jego dzieciom uprawnionym do 

renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych przysługuje odprawa pośmiertna.] 

<1. W przypadku śmierci funkcjonariusza małżonkowi lub jego dzieciom uprawnionym 

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

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
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Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin przysługuje odprawa pośmiertna.> 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, odprawa pośmiertna przysługuje 

dorosłym dzieciom zmarłego funkcjonariusza, dzieciom przysposobionym i dzieciom 

przyjętym na wychowanie przez zmarłego funkcjonariusza. 

3. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 i 2, odprawa pośmiertna przysługuje 

rodzicom funkcjonariusza. 

4. Małżonek rozwiedziony oraz małżonek pozostający w separacji nie są uprawnieni do 

otrzymania odprawy pośmiertnej. 

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do: 

1)   uposażenia należnego za okres do dnia wygaśnięcia stosunku służbowego, 

2)   ekwiwalentu za przysługujący do dnia wygaśnięcia stosunku służbowego urlop 

wypoczynkowy, nie więcej niż za ostatnie 3 lata, 

3)   uposażenia za przedłużony czas służby, o którym mowa w art. 189 ust. 13, 

4)   nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 241, 

5)   nagrody rocznej, o której mowa w art. 242 

- o ile nie zostały wypłacone funkcjonariuszowi. 

6. Wysokość odprawy pośmiertnej ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 250 ust. 

1-3. 

7. Odprawę pośmiertną oraz świadczenia określone w ust. 5 dzieli się w częściach równych 

pomiędzy wszystkich uprawnionych. 

8. W przypadku nieujawnienia osób, o których mowa w ust. 1-3, świadczenia określone w ust. 

1 i 5 wchodzą w skład masy spadkowej. 

9. Dokumentem uprawniającym do wypłaty odprawy pośmiertnej oraz świadczeń, o których 

mowa w ust. 5, jest odpis zupełny aktu zgonu. 

 

<Art. 251a. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa 

w art. 251 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 

1) określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, 

dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice; 
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2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w 

pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku 

ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się z wyodrębnionej części budżetu, o której 

mowa w art. 9 ust. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na 

pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej 

w związku ze służbą. 

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza z wyodrębnionej części budżetu, 

o której mowa w art. 9 ust. 1, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje 

połowa zasiłku pogrzebowego. 

 

Art. 251b. 

1. W razie śmierci członka rodziny, funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy 

w wysokości: 

1) określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz; 

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w 

pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. Za członka rodziny uważa się osobę, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego 

kierownika jednostki organizacyjnej, uwzględniając rodzaje wydatków 

pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki oraz sposób 

ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z 

tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty. 

 

Art. 251c. 

Okres służby funkcjonariusza traktuje się jako pracę w szczególnym charakterze, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 
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