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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, KOMISJI FINANSÓW 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 

o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  

i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 30) 

 
Sejm na 3. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w 
celu rozpatrzenia. 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Finansów Publicznych oraz Polityki 
Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 9 
marca 2016 r., 23 marca i 9 maja 2017 r. 
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W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia……………….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 ustaw1) 

Art. 1. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 708) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

                                                           

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 
października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z 
dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 28 
lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, 
ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadku lub choroby pozostającej w związku z służbą oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o 
Krajowej Administracji Skarbowej. 
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Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”; 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.”; 

3) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie przysługują 

funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej.”; 

4) w art. 3: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wysługa emerytalna - okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, 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;”, 
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b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w 

Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Celnej, 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.”; 

5) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub 

funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne 

funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych 

przez funkcjonariusza. Przepisy art. 18f ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.”; 

6) w art. 6 i w art. 10 w ust. 4 skreśla się wyrazy „z dnia 17 grudnia 1998 r.”; 

7) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”; 

8) art.12 otrzymuje brzmienie: 

„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 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, 

poz. 1641, z poźn. zm.2)) lub w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1799 i 1948) 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.”; 

                                                           

2)  
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9) w art. 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i w Służbie Więziennej traktuje się:”; 

10) w art. 14 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 16 w ust. 1 

oraz w art. 24 w pkt 3 po wyrazach „art. 15” dodaje się wyrazy „lub art. 15e”; 

11) po art. 15c dodaje się art. 15d i art. 15e w brzmieniu: 

„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 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 
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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.”; 

12) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

13) art. 18a otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”; 

14) w art. 18b ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej 

lub w Służbie Więziennej.”; 

15) w art. 18d w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 

10 w brzmieniu: 

„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 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.”; 

16) w art. 18h ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

17) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 



Liczba stron : 33   Data :  2017-05-10   Nazwa pliku :  228-7.NK  8 

VIII kadencja/druk nr 30 

przed przyjęciem do służby, lecz uległy nasileniu lub ujawniły się w czasie 

trwania służby, z zastrzeżeniem ust. 4a.”; 

18) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

orzekające w sprawach kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, 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:”; 

19) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

20) w art. 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

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

oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.”; 

21) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

22) w art. 32: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin – organ emerytalny 

określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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 

czynności związanych z ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i 

wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.”, 

c) w ust. 5 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3a”; 

23) art. 33a otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

24) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 
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25) w art. 38 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”; 

26) art. 40a otrzymuje brzmienie: 

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

przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub 

Służbie Więziennej albo powołania emeryta do zawodowej służby 

wojskowej.”; 

27) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków nie wypłaca się za 

okres, za który funkcjonariusz otrzymał uposażenie lub świadczenie pieniężne 

przysługujące po zwolnieniu ze służby, określone odpowiednio w przepisach o 

uposażeniu funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 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.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 

z późn. zm.3)) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1402, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do 

lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 
1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669 i 862. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 
2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 
2016 r. poz. 147, 437, 615 i 669. 
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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.”; 

3) w art. 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w 

dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci 

funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 603) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną 

nienależną część równoważnika pieniężnego, chyba że zwolnienie nastąpiło z 

tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 

lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.”; 

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

„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 
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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;”; 

3) art. 84 otrzymuje brzmienie 

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

mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 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.”; 

4) w art. 88 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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;”; 

5) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330 i 1830) w art. 15 

ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 291 i 615) w art. 111a w ust. 1 w pkt 1 

lit. b otrzymuje brzmienie: 

„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);”. 
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Art. 7. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

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

3) w art. 9: 

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 4 skreśla się wyrazy „, 18a”,  

b) w ust. 1d wyrazy „1, 3 i 18a” zastępuje się wyrazami „1 i 3”, 

c)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie 

warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z 

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

dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek.”; 

4) w art. 13 uchyla się pkt 12; 

5) w art. 16 w ust. 1 uchyla się pkt 10; 

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

„1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1–3, stanowi przychód, o którym 

mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12.”; 

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

„2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych 

w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, 6–9b, 11, 12, 19–22, 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.”; 

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

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o 

ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
                                                           

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 
978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34 i 
615. 
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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.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późń. zm.6)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

„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.”; 

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

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

„6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa się do kwoty 

najniższej emerytury, jeżeli przysługuje ona osobie, która ma ustalone prawo do 

emerytury wojskowej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z 

dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

                                                           

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 
2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715. 
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oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037) 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 Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.).”; 

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

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie 

zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o 

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

lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 

18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 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.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 

2016 r. poz. 552) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

małżonkowi, który w dniu śmierci funkcjonariusza pozostawał z nim we 

wspólności małżeńskiej, a w razie braku małżonka – dzieciom, wnukom, 

rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki 

wymagane do uzyskania renty rodzinnej określone przepisami ustawy z dnia 18 

lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

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

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.”. 

Art. 10. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 59a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

2) art. 113 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który nie posiada 

prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 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.”; 

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

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

funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w 

dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci 

funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

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

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.”. 

Art. 11. 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 3 uchyla się pkt 14; 

2) w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 15; 

3) w art. 9 w ust. 4 uchyla się pkt 5. 

Art. 12. W ustawie z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

poz. ) w art. 3 w pkt 5 wyrazy „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” zastępuje się wyrazami „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. 13. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. ) w art. 71 w ust. 2 w pkt 1 i w art. 104 w ust. 1 

w pkt 1 w lit. g wyrazy „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” zastępuje się wyrazami „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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Art. 14. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.7)) w art. 81: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 5–13, stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w art. 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych 

ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

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.”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 740) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„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 
                                                           

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 
1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652. 
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Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

2) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w 

dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci 

funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.8)) w art. 98 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

„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 

                                                           

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 
1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224, 1268 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 615. 
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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.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 713) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„3. Wygaśnięcie stosunku służbowego jest równoznaczne z rozwiązaniem 

stosunku służbowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

2) w art. 117 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 209”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w 

związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616 i 1199) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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) w art. 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady 

Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych albo minister 

właściwy do spraw wewnętrznych może:”; 
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3) w art. 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) w ust. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

 „3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – minister właściwy do 

spraw finansów publicznych.”; 

4) w art. 19 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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 Główny Straży 
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Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub Szef Biura Ochrony 

Rządu.”; 

5) w art. 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„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, 

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.”; 

6) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

7) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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, 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.”; 

8) w art. 34 w ust. 2: 

a)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępców oraz 

członków ich rodzin;”, 

b) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

„22) kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin.”; 

9) w art. 37 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„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.”. 
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Art. 20. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i z 2017 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 150: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„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, 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).”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 167 uchyla się pkt 3; 

3) w art. 174 dodaje się ust. 10–12 w brzmieniu: 

„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 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 
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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.”; 

4) w art. 179 uchyla się ust. 2; 

5) w art. 207 uchyla się ust. 7; 

6) w art. 230 uchyla się ust. 3; 

7) po art. 239 dodaje się art. 239a w brzmieniu: 

„Art. 239a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy ustawy z 

dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) stosuje się 

odpowiednio.”; 

8) w art. 250 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

9) po art. 250 dodaje się art. 250a w brzmieniu: 

„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 …………. 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, 



Liczba stron : 33   Data :  2017-05-10   Nazwa pliku :  228-7.NK  28 

VIII kadencja/druk nr 30 

od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres 

przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 i 1247). 

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.9)). 

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.”; 

                                                           

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1948, 2036 i 
2260 oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715. 
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10) w art. 251 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przysługuje odprawa 

pośmiertna.”; 

11) po art. 251 dodaje się art. 251a–251c w brzmieniu: 

„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; 

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. 
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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.”. 

Art. 21. 1. Funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby 

Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby albo których stosunek służbowy 

został przekształcony albo wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do emerytury policyjnej na zasadach 

określonych w art. 15d lub art. 15e ustawy zmienianej w art. 1 w przypadku, gdy 

funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, we 

wskazanym wyżej okresie, spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury 

określone w art. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.  

2. W zakresie ustalania prawa do emerytury policyjnej funkcjonariuszy, o 

których mowa w ust. 1, którzy złożyli wnioski o przyznanie emerytury w okresie 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się art. 32 ust. 3a i 5 

oraz art. 49a ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Wnioski złożone przez funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają bez rozpoznania przez organ 

emerytalny. 

4. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do emerytury policyjnej funkcjonariuszy, 

o których mowa w ust. 2, zostaną wydane nie później, niż w ciągu 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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5. Jeżeli organ emerytalny nie ustali prawa do emerytury policyjnej w terminie 

określonym w ust. 4, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia na 

zasadach określonych w art. 85 ust. 1, 1a i 2 ustawy zmienianej w art. 7. 

Art. 22. 1. Pracownikowi, który przyjął propozycję pełnienia służby, okres 

służby uprawniający do świadczeń z 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 liczy się od dnia przekształcenia stosunku pracy w 

stosunek służby w Służbie Celno-Skarbowej, określonego w propozycji pełnienia 

służby. 

2. Funkcjonariuszowi Służby Celnej i funkcjonariuszowi Służby Celno-

Skarbowej okresy, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 

88, 244, 379 i 708), w art. 22b ust. 8 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.) oraz w art. 99 ust. 8 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) 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. 

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 2a oraz art. 38 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

odpowiednio na podstawie art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 2a oraz art. 38 ustawy 

zmienianej w art. 1, 

2) art. 32 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 19 
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– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 24. Do wypadków, które nastąpiły w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 11 w 

brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 25. 1. Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w przypadku: 

1) zwolnienia ze służby na podstawie art. 179 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w 

art. 20, 

2) zwolnienia ze służby na podstawie art. 179 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w 

art. 20 – w związku z osiągnięciem 55 lat życia oraz 15 lat służby, w tym co 

najmniej 5 lat: 

a) 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  

b) służby w Służbie Celno-Skarbowej  

3) wygaśnięcia stosunku służbowego na podstawie art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej i osiągnięcia 55 lat życia oraz 15 lat służby, w tym co 

najmniej 5 lat: 

a) 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  

b) służby w Służbie Celno-Skarbowej  

 – jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, w której 

funkcjonariusz pełnił służbę, wypłaca co miesiąc, po zwolnieniu ze służby lub 

wygaśnięciu stosunku służbowego, od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę 

policyjną lub policyjną rentę inwalidzką, nie wcześniej jednak niż od dnia 

następującego po dniu zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego, 

do miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia przez organ emerytalny wypłaty 

emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, nie dłużej niż przez 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, świadczenie pieniężne 
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w wysokości 40% średniego uposażenia funkcjonariusza obliczonego na zasadach 

określonych w art. 18f ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Wygaśnięcie stosunku służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traktuje 

się jak zwolnienie ze służby.  

3. Kwoty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, wypłacone za 

okres, za który przysługuje prawo do wypłaty emerytury policyjnej lub policyjnej 

renty inwalidzkiej podlegają rozliczeniu przez zaliczenie tego świadczenia 

pieniężnego na poczet należnej emerytury policyjnej lub policyjnej renty 

inwalidzkiej. W przypadku wypłacenia świadczenia pieniężnego w kwocie wyższej 

niż kwota ustalonej emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, nadwyżka 

wypłaconego świadczenia pieniężnego nie podlega zwrotowi. 

4. W zakresie ustalania prawa do policyjnej emerytury lub policyjnej renty 

inwalidzkiej funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył wniosek o 

przyznanie emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej w okresie 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się art. 32 ust. 3a i 5 

oraz art. 49a ustawy zmienianej w art. 1. 

5. Wniosek złożony przez funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostaje bez rozpoznania przez organ 

emerytalny. 

6. Decyzja w sprawie ustalenia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej 

renty inwalidzkiej funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 4, zostanie wydana nie 

później, niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

7. Jeżeli organ emerytalny nie ustali prawa do emerytury policyjnej lub 

policyjnej renty inwalidzkiej w terminie określonym w ust. 6, jest zobowiązany do 

wypłaty odsetek od tego świadczenia na zasadach określonych w art. 85 ust. 1, 1a i 2 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

8. W przypadku śmierci funkcjonariusza, któremu wypłaca się świadczenie 

pieniężne, o którym mowa w ust. 1 lub członka jego rodziny, przysługuje zasiłek 

pogrzebowy w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 

pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.  
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