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Opinia 

o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 115) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 11 maja 2012 r. ustawa zmienia ustawę z dnia 10 grudnia 

1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz ustawę 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 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), dokonując 

tym samym zmian w systemie emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. 

służb mundurowych, którzy w obecnym stanie prawnym mają prawo do emerytury bez 

względu na wiek. Nowe zasady obejmują żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy 

przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012 r., prawo do emerytury na dotychczasowych 

zasadach przysługuje tym wszystkim, którzy wstąpili (lub wstąpią) do służby przed tą datą.  

Do istoty zmian należy: wydłużenie minimalnego okresu służby, z dotychczas 

wymaganych 15 lat do co najmniej 25 lat oraz wprowadzenie, jako przesłanki łącznej ze 

stażem, wymagania ukończenia 55 lat jako wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, 

przyjęcie za podstawę wymiaru emerytury średniego uposażenia należnego przez 10 

kolejnych wybranych lat służby, określenie wysokości emerytury jako 60% podstawy jej 

wymiaru za 25 lat służby oraz wzrost tego świadczenia o 3% za każdy dalszy rok służby - 

maksymalnie do 75 %. 
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Żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej przed 

dniem 1 stycznia 2013 r. lub funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy do służby przed 

tym dniem przysługuje prawo wyboru ustalenia emerytury na nowych zasadach, przy czym 

przewidziano dla tych uregulowań 12-letni okres vacatio legis.  

Przyjęte zmiany pozostawiają emerytury żołnierzy i funkcjonariuszy służb 

mundurowych w systemie zaopatrzeniowym.  

Konsekwencją dokonanej nowelizacji systemowej są zmiany zawarte w ustawie: z 

dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z 

późn. zm.), z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), z dnia 9 czerwca 

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.).  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac legislacyjnych był projekt rządowy, który wpłynął do Sejmu 20 

kwietnia 2012 r. Jego pierwsze czytanie odbyło się na 13. posiedzeniu Sejmu 27 kwietnia br. 

W pierwszym czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu (poparło go 149 głosów, 

270 było przeciwnych, wstrzymało się 17 posłów). Projekt został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia 

społecznego. 

Komisja przygotowała sprawozdanie, w którym rekomendowała projekt w brzmieniu 

zawartym w przedłożeniu rządowym (dokonano jednej zmiany o charakterze porządkującym i 

uściślającym terminologicznie - powołanie emeryta do zawodowej służby wojskowej, nie zaś 

przyjęcie), pozostawiając zróżnicowanie w obu ustawach dotyczące zasad podwyższania 

emerytury za każdy miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań 

wojennych – w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, przyjęto podwyższenie podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty 

miesiąc, podczas gdy w identycznej materii i brzmieniu przepisu ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) podwyższenie dotyczyło pełnego 

miesiąca (por. druk sejmowy nr 370, notabene projekt rządowy - druk sejmowy nr 330, dla 
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obu ustaw w tej samej materii przewidywał zasadę pełnego miesiąca). Była to jednocześnie 

jedyna różnica sprawozdania Komisji w stosunku do przedłożenia rządowego. W 

sprawozdaniu Komisji zamieszczono także 32 wnioski mniejszości, stanowiące rozbudowane 

bloki poprawek zmieniających zakres przedłożenia rządowego (por. druk sejmowy nr 370).  

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 14. posiedzeniu Sejmu, 9 maja br. W 

debacie zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 9 poprawek (por. druk 

sejmowy 370-A). Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z 

zakresu zabezpieczenia społecznego rekomendowała do przyjęcia przez Sejm jedną poprawkę 

- zmierzającą do zapewnienia analogii ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy (…) z ustawą z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w zakresie zasady podwyższenia o 

0,5 % podstawy wymiaru emerytury za każdy rozpoczęty miesiąc służby na froncie w czasie 

wojny i w strefie działań wojennych. Poprawka ta została przyjęta w trzecim czytaniu przez 

Sejm (wniosek o odrzucenie projektu ustawy nie został poparty przez Izbę, wszystkie 

pozostałe poprawki oraz wnioski mniejszości zostały odrzucone w głosowaniu podczas 

trzeciego czytania). 

Całość ustawy została przyjęta 272 głosami za, 177 przeciw, przy 1 wstrzymującym 

się.  

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych.  

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


