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S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW  

USTAW Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
 

o rządowym projekcie ustawy 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 
330). 

Sejm na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.– na podstawie art. 39 ust. 2 
regulaminu Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego w celu 
rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu 
zabezpieczenia społecznego po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 
4   i 7 maja 2012 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  u c h w a l i ć  raczy  załączony projekt  ustawy. 
 
 



Komisja – zgodnie z art.43 ust.3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 
wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 
 

Wniosek nr 1 
 
Tytuł ustawy 

 

Tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„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, Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin.” 

 

Do art. 2 

 

1) Art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej 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) 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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej 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;” 

 

b. ust. 2 otrzymuje 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, 

Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone 

prawo do emerytury policyjnej.” 

 

c. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„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, Lotniskowej Służbie 

Ratowniczo-Gaśniczej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty 

inwalidzkiej.” 

 

3) Art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej 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.” 

 

4) W art. 13: 

a. w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej 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) okresy służby w charakterze funkcjonariusza 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 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.3)), na zasadach określonych w art. 15b, z 

wyjątkiem służby określonej w ust. 2; 

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. 

 

5) 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, Państwowej Straży Pożarnej i Lotniskowej Służby 

Ratowniczo-Gaśniczej oraz członków ich rodzin – organ emerytalny określony przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych;” 

 

6) Art. 33a otrzymuje brzmienie: 

 

„Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 12 albo w art. 18b, 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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej lub Służbie 

Więziennej albo został powołany do zawodowej służby wojskowej, wysokość emerytury 

zostaje ponownie ustalona w sposób określony w art. 33b i 33c.” 

 

7) W art. 33b: 

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej 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 w art. 5 

ust. 1 albo art. 18F” . 

 

8) Art. 40a otrzymuje brzmienie: 

„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, Lotniskowej Służbie 

Ratowniczo-Gaśniczej lub Służbie Więziennej albo powołania emeryta do zawodowej służby 

wojskowej.” 

 

9) W art. 42: 

a. 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, Lotniskowej Służby Ratowniczo- 

Gaśniczej 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.” 

 

10) po art. 10 wprowadza się  art. 10a w brzmieniu: 

   „Art. 10a. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 
100, poz. 696 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 84: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza jest jednostką ochrony 
przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1001 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 
późn.zm.); 



b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Służbę w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej pełnią 
funkcjonariusze Lotniskowych Służb Ratowniczo Gaśniczych, zwani 
dalej strażakami. 

c) ust. 4 i  5  otrzymują brzmienie: 

„4. Strażacy zatrudnieni w Lotniskowej Służbie Ratowniczo Gaśniczej 
powinni spełniać wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych 
oraz warunków fizycznych i psychicznych określone w odrębnych 
przepisach. 

5. Strażacy zatrudnieni w Lotniskowej Służbie Ratowniczo Gaśniczej 
podlegają specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzanemu na koszt 
zarządzającego lotniskiem.” 

d) w ust. 5 i 6 słowo „Pracownicy” zastępuje się słowem „Strażacy”. 

2) Po art.84 dodaje się art. 841 w brzmieniu: 

„1. Strażak po 15 latach służby nabywa prawo do zaopatrzenia 
emerytalnego według zasad i na warunkach 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, Lotniskowej Służby 
Ratowniczo- Gaśniczej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”. 

2. Strażak, który stał się inwalidą, uprawniony jest do renty inwalidzkiej. 

3. Członkowie rodzin po zmarłych strażakach są uprawnieni do renty 
rodzinnej. 

4. Strażacy i członkowie ich rodzin mają prawo do świadczeń 
określonych w ust. 1–3, według zasad i na warunkach 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, Lotniskowej Służby 
Ratowniczo- Gaśniczej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

5. Do okresu służby określonego w ust.1 dolicza  się strażakowi 

Lotniskowej Służby Ratowniczo‐Gaśniczej okres zatrudnienia na 

stanowisku  strażaka  w  Lotniskowej  Służbie  Ratowniczo Gaśniczej  
do  dnia  wejścia w życie ustawy 

2. Okres zatrudnienia o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako 
równorzędny 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, Lotniskowej Służbie Ratowniczo-
Gaśniczej i w Służbie Więziennej. 



11) po art. 10a wprowadza się  art. 10b w brzmieniu: 

   „Art. 10b. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. 
Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.2) w art. 15 dodaje się art. 
1b w brzmieniu: 

„1b) Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza.”; 

– poseł A. Bańkowska 
 

 

Wniosek nr 2 
1) tytuł ustawy zmienianej  otrzymuje brzmienie:  

„Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i 
strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin”; 

 

2) każdorazowo przy wyliczaniu funkcjonariuszy podlegających pod przepisy ustawy po 
wyrazach „Straży Granicznej” należy dodać w odpowiednim przypadku wyrazy  „Służby 
Celnej”. 

 

3) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie. Dotychczasowe punkty  1 – 4 otrzymują oznaczenie 2 -
17. 

 

4) w art. 13 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5. Okresy zatrudnienia w administracji celnej w przypadku osób mianowanych na 
stanowisko funkcjonariusza celnego w Służbie Celnej licząc od dnia 1 stycznia 
1983 r.”; 

5) w art. 18a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Funkcjonariuszom przyjętym do Służby Celnej po dniu 31 grudnia 1982 r. 
przysługuje emerytura na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym 
rozdziale.” 

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

„1. Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi, który w dniu zwolnienia  albo wygaśnięcia 
stosunku służbowego posiada co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej i strażników Straży 
Marszałkowskiej.”;  

7) art. 18d skreślić.  

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

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych oraz minister sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, w 



porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do 
spraw zabezpieczenia , określa 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”; 

9) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw prac, ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych oraz ministrem sprawiedliwości, określa w drodze 
rozporządzenia , zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i 
rencistów, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych sprawach a 
także sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania 
inwalidów na te badania, uwzględniając  w orzeczeniach grupę inwalidztwa, do 
której funkcjonariusz został zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, datę lub okres 
powstania inwalidztwa oraz ustalenia warunków samodzielnej egzystencji.”; 

 

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

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych 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.”; 

11) w art. 32 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister właściwy  do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, oraz minister sprawiedliwości, każdy w zakresie 
swojego działania, określa 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.”;  

12) w art. 33a po wyrazach „… Straży Granicznej” dodaje się wyrazy „Służbie Celnej …”. 

13) w art. 33b w ust. 1 po wyrazach „….Straży Granicznej” dodaje się wyrazy „Służbie 
Celnej…”. 

14) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych 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 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.”; 

15) w art. 3 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 98 po wyrazach „Służby Więziennej i” dodaje się wyrazy „strażników 
Straży Marszałkowskiej”; 

16) w art. 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 102 po wyrazach „Służby Więziennej i” dodaje się wyrazy „strażników 
Straży Marszałkowskiej”; 

17) w art. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3. W art. 61 w ust. 8, art. 83 w ust. 1 w pkt 7, w art. 84, w art. 88 w ust. 4 w pkt 2 oraz w 
art. 100 w ust. 2 po wyrazach „… Służby Więziennej” dodaje się  wyrazy „i 
strażników Straży Marszałkowskiej…”. 

18) po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b:                                                                                    

„Art. 5a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy          emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. 
zm.) w art. 111a w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach   „….Służby Więziennej” 
dodaje się wyrazy „i strażników Straży Marszałkowskiej…”. 

„Art.  5b. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 

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

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

3) w art. 8 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 

„16. Za osobę w stosunku służby uważa się także strażników Straży 
Marszałkowskiej.”; 

4) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,3,10,20 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 
prace na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku 



pracy, członkostwa w spółdzielni, 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 emerytalnymi i 
rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 
1a.”,………………………………………………………………
………………….. 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 
pracy, członkostwa w spółdzielni, 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.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, mające ustalone 
prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.” 

d) 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.”; 

5) w art. 13 uchyla się pkt 12; 

6) w art. 16: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 10, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 
pkt 1 i 3-9, osób współpracujących z osobami prowadzącymi 
pozarolniczą działalność oraz bezrobotnych pobierających 
stypendium finansują w całości, z własnych środków, płatnicy 
składek.”; 

7) w art. 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz 
chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 
6, 9 i 11-13 obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w 
całości płatnicy składek.”, 

8) 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.”; 

9) w art. 22 w ust. 3a w pkt 2   po wyrazach „…Służby Więziennej” dodaje 
się wyrazy „i strażników Straży Marszałkowskiej.” 

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

„2.  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 4, 6 – 9, 11,12, 19 – 20, 21. Ust. 2 i 2a, 
duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób 
współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika 
składek.”; 

11) 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, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i strażników 
Straży Marszałkowskiej 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.”.”; 

19) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6.  W ustawie 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.): 

1)  art. 2  otrzymuje brzmienie: 
„Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie 
przysługują: 
1) ubezpieczonym – w razie w razie spełnienia warunków do nabycia prawa 

do  świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
Funduszu ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy 
mają ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 
Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej, obliczonej z 
uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1 -3, 5 i 7 – 10 oraz w ust. 2; 

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie 
uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i 
rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem członków 
rodziny pozostałych po ubezpieczonym, który ma ustalone prawo do 
emerytury policyjnej lub wojskowej, obliczonej z uwzględnieniem 
okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 
oraz w ust. 2. 



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 Więziennej i strażników 
Straży Marszałkowskiej oraz ich rodzin, jeżeli nie spełniają oni warunków do 
nabycia prawa doświadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałych po tych 
osobach.””. 
2)  art.5 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a-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.”  

2) W art. 6 w ust. 1 w pkt 6 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. h w brzmieniu: 
„h. w Straży Marszałkowskiej;”, 

3) W art. 32 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  żołnierzy zawodowych oraz  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, Służby Więziennej i strażników Straży 
Marszałkowskiej,”; 

4) W art. 45 w ust. 2 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 7 
w brzmieniu: 
„7) Straży Marszałkowskiej”; 

5) 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 oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) 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, Służby Celnej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i strażników  Straży 
Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).” 

6) 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. 18e 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży Marszałkowskiej oraz ich 
rodzin.”. 

7) W art. 173 ust. 1 a otrzymuje brzmienie: 
„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych ze służby: żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej,  Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz strażników Straży 
Marszałkowskiej, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., jeżeli przed dniem 
1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie i nie mają ustalonego prawa do 
świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.”; 

20) po art. 6 dodaje się art. 6a: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. 
zm. ) w art. 81 wprowadza się następujące zmiany: 

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, stosuje się 
przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 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.” 

21) art. 7 nadać brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 
163, poz.   1712, z późn. zm.): 

1) uchyla się art. 62. 
2) 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 Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 



Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i strażników Straży 
Marszałkowskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. 
zm.).”; 

3) W art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu wykonują strażnicy Straży 
Marszałkowskiej, umundurowanej i uzbrojonej formacji podległej 
Marszałkowi Sejmu.”; 

4) po art. 128 dodać art. 128a w brzmieniu: 

„Art. 128a. 1. Do strażników Straży Marszałkowskiej stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 62a ust. 1 – 8. 

2. Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia, tryb i terminy 
przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których 
mowa w art. 62a ust. 1, 3,4 i 7.”. 

22) po art. 7 dodać art. 7a–7d w brzmieniu: 

„Art. 7a. W ustawie z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w 
art. 113 i w art. 131 w ust.2  po wyrazach „….Służby Więziennej” dodać 
wyrazy „i strażników Straży Marszałkowskiej…”. 

Art. 7b. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w art. 3 w pkt 5 po wyrazach 
„….Służby Więziennej”  dodać wyrazy „i strażników Straży 
Marszałkowskiej …”. 

Art. 7c. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w art. 71 w 
ust. 2 w pkt 1 i w art. 104 w ust. 1 w pkt   1 w lit. g po wyrazach 
„….Służby Więziennej” dodać wyrazy „i strażników Straży 
Marszałkowskiej…”. 

Art. 7d. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w art. 137 w ust. 3 po wyrazach 
„….Służby Więziennej” dodać wyrazy „ i strażników Straży 
Marszałkowskiej….”. 

23) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. 
zm.) w art. 73 i w art. 91 w ust. 2  po wyrazach „…Służby Więziennej” 
dodaje się wyrazy  „i strażników Straży Marszałkowskiej…”.   

24) w art. 9 dodaje się pierwszą zmianę w brzmieniu: 
1) W art. 68 w ust. 4 i w art. 112 w ust. 2  po wyrazach „… Służby 

Więziennej” dodaje się wyrazy „i strażników Straży Marszałkowskiej…”; 
Dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują numery 2 i 3. 

2) W art. 167 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Funkcjonariusz po  15 latach służby nabywa prawo do emerytury, z 
wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 
grudnia 2012 roku, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 1 a 
ustawy z dnia 18lutego 1994r. 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 Więziennej i strażników Straży 
Marszałkowskiej oraz ich rodzin.”                                                                           
Art. 167 ust. 2 -4 pozostają bez zmian. 
3) W art. 168:                                                                                                                    

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie; 
„1.  Jeżeli funkcjonariusz, którego stosunek służbowy ustał, nie spełnia 
warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty 
inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 
grudnia 1988 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzano 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane  na podstawie 
przepisów  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).”,  
b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia 
jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.”. 

25) po art. 11 dodać art. 11a–11c w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. Strażnicy Straży Marszałkowskiej, którzy w okresie od dnia 2 stycznia 
1999r .  do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nabyli prawo do renty 
szkoleniowej lub do renty z tytułu niezdolności do pracy, określonych w 
przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
zachowują prawo do tych świadczeń. 

2. Strażnicy, o których mowa w ust. 1, nabywają prawo do renty inwalidzkiej 
na zasadach i warunkach określonych w ustawie zmienianej w art. 3, jeżeli 
wystąpią z wnioskiem do właściwego organu emerytalnego o jej 
przyznanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny uznaje 
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 
niezdolności do pracy powstałej w czasie pełnienia służby oraz o 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, odnosząc je odpowiednio do 
jednej z grup inwalidztwa określonych w ustawie zmienianej w art. 3. 

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o których mowa w ust. 2, na komisję 
lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu 
wydania orzeczenia o inwalidztwie, związku tego inwalidztwa ze służbą 
lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 
zainteresowany: 

1)  jest uprawniony do renty szkoleniowej; 

2) stał się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i 
ubezpieczeń   rentowych z tytułu służby lub 

3) wystąpił z wnioskiem o zwiększenie renty inwalidzkiej przysługującej 
z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą. 



5.  Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla strażników, o których mowa w 
ust. 2, stanowi uposażenie przeliczone w sposób określony w art. 7 ust. 1 i 
2. 

Art. 11b. 1. Renta rodzinna przysługująca uprawnionym członkom rodziny strażnika 
Straży Marszałkowskiej staje się, na wniosek osoby uprawnionej złożony 
we właściwym organie emerytalnym, rentą rodzinną w rozumieniu ustawy 
zmienianej w art. 3. 

2. Uposażenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia 
zmarłego strażnika, o którym mowa w ust. 1, przelicza się w sposób 
określony w art. 7 ust. 1 i 2. 

3.  Wysokość renty rodzinnej, o której mowa w ust. 1, ustala się na nowo na 
zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 3. 

Art. 11c. 1. Strażnicy Straży Marszałkowskiej podlegający obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, wobec których komisja lekarska podlegała ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych, orzekła niezdolność do służby, a 
którzy nie nabyli prawa do renty określonej w art. 4 ust. 1, nabywają 
prawo do policyjnej renty inwalidzkiej, na zasadach i warunkach 
przewidzianych w ustawie zmienianej w art. 3. 

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej strażnika, o którym mowa w ust. 1, 
stanowi uposażenie  przeliczone w sposób określony w art. 7 ust. 1 i 2.”; 

26) dodać nowy art. … w brzmieniu: 

„Art. … W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
168, poz. 1323, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się art. 144 a w brzmieniu : 

„ 1. Funkcjonariusz Służby Celnej po 25 latach służby i ukończeniu 55 lat 
życia nabywa prawo do emerytury policyjnej.  

 2. Funkcjonariusz Celny, który stał się inwalidą, uprawniony jest do 
policyjnej renty inwalidzkiej. 

3. Członkowie rodzin po zmarłych Funkcjonariuszach Celnych są 
uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej.  

 4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują 
przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin. 

2) dodaje się art. 144 b w brzmieniu: 

„ 1. Jeżeli Funkcjonariusz Celny zwolniony ze służby nie spełnia 
warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej 
renty inwalidzkiej od uposażenia wypłaconego  po dniu 31 grudnia 
1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, 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 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).  



 2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, 
rozumie się:  

1)  kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie 
odrębnych przepisów - za okres służby przygotowawczej  przed 
dniem 1 stycznia 2003 r.;  

2)  kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 
grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów - za okres służby przygotowawczej po dniu 31 grudnia 
2002 r.;  

3)  uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody roczne i 
jubileuszowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o 
której mowa w ust. 1 - za pozostałe okresy służby.  

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz celny 
spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. 

 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 2004 r. Nr 39, 
poz. 353, z późn. zm.).  

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 
ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do funkcjonariusza, który pozostawał 
w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, 
pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej, 
zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania 
ubezpieczeniom społecznym.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, 
zwaloryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie 
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu przez 
funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w przepisach, o 
których mowa w ust. 4.  

 8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

9. 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, 4 i 7, oraz 
jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z 
przekazywaniem tych składek.  

3)  dodaje się art. 144c w brzmieniu: 
„Funkcjonariusze Służby Celnej oraz członkowie ich rodzin, którzy do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy nabyli prawo do świadczeń określonych w 
przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
zachowują prawo do tych świadczeń. 
4)  Dodaje się art. 144 d w brzmieniu: 
W razie śmierci funkcjonariusza celnego członkom rodziny uprawnionym do 
uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 



zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
przysługuje odprawa pośmiertna. 

27) dodać nowy art. … w brzmieniu: 

„Art. … W Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 
sierpnia 1997 r. (Dz. U.  Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) art. 111 a ust. 1 pkt 1 lit. b  
otrzymuje brzmienie:  

„ 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, Służby Celnej Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej , Służby Więziennej, oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 
r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.)”. 

– poseł A. Bańkowska 
 

Wniosek nr 3 
W art. 2 ustawy dodaje się punkty 1,2, 3, 4 o następującej treści: 
1)Tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 
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, Służby Celnej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz 
niektórych innych ustaw  
2) w art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 13 ust.1, 21 ust 1, art. 32 ust 1 pkt 
1, 40a i art. 42 ust. 3 po wyrazach „Państwowej Straży Pożarnej” dodaje się użyte w 
odpowiednim przypadku wyrazy „Służby Celnej”; 
3) w art. 13 w ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) okresy zatrudnienia w administracji celnej w przypadku osób mianowanych na 
stanowisko funkcjonariusza celnego w Służbie Celnej licząc od 01 stycznia 1983 roku.”; 
 
4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:  
„Art.16a. 1.Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w placówce Straży Granicznej 
oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej zalicza się do 
wymiaru wysługi emerytalnej za 1 rok służby półtora roku służby.  
2. Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w granicznych komórkach 
organizacyjnych, komórkach zwalczania przestępczości oraz w składzie etatowych załóg 
jednostek pływających Służby Celnej zalicza się do wymiaru wysługi emerytalnej za 1 rok 
służby półtora roku służby. ”; 
 
Dotychczasowy punkt 1 otrzymuje Nr 5 o treści 
 
5) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu:  

„Rozdział 1a  
Emerytura funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012r. 

oraz funkcjonariuszy Służby Celnej 
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 przyjęciem do służby pełnił zawodową służbę wojskową lub służbę 
kandydacką, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.  
3. Funkcjonariuszom przyjętym do Służby Celnej po  dniu 31 grudnia 1982 roku   przysługuje 
emerytura na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale . 
 
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 , Służbie Więziennej, Służbie Celnej. 
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.18c. Do okresów służby, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury lub 
dalszych okresów służby, za które wzrasta podstawa wymiaru emerytury, zalicza się okres 
urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie 
większym niż 3 lata.  
 
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 2011 r. 
Nr 287, poz. 1687);  
 
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 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.5));  
 
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 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.6));  
 
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 z 
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z 
późn. zm.7));  
 
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 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.8);  
 
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 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.9));  
 
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 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.10));  
 
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. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.11)).  
 
 



9) art. 96 ust. 4, art. 104 ust. 1 pkt. 1, 9 i11 oraz 105 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 

 

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 roku o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2009 roku Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) 
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się na wniosek funkcjonariusza o zaliczenie okresów służby jako 
okresów składkowych albo w przypadku, gdy śmierć funkcjonariusza nastąpiła przed dniem 
nabycia prawa do emerytury.  
 
Art.18e. 1. Emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby 
i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby.  
2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy pełny miesiąc pełnienia 
służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.  
3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w 
ust. 1 i art. 18c, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.  
 
Art.18f. 1. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne 
przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza.  
2. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza kolejnych lat kalendarzowych podstawę 
wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres 
kolejnych 3 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby.  
3. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury:  
1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych funkcjonariuszowi w okresie każdego roku z 
wybranych przez niego lat kalendarzowych;  
2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego uposażenia 
funkcjonariuszy obowiązującego w danym roku kalendarzowym wyrażając go w procentach, 
z zaokrągleniem do setnych części procentu;  
3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości 
podstawy wymiaru emerytury;  
4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę przeciętnego uposażenia 
obowiązującego w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby.  
4. W przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w art. 18d, wskaźnik wysokości podstawy 
wymiaru emerytury, obliczony w sposób określony w ust. 3 pkt 1-3, mnoży się przez kwotę 
przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego w dniu osiągnięcia przez tego 
funkcjonariusza 55 roku życia.  
5. W przypadku gdy funkcjonariusz w ciągu roku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, pełnił 
również inną służbę uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury lub emerytury 
wojskowej, stosunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do 
poszczególnych okresów służby.  
 
Art.18g. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 
pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru.  
2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

Rozdział 1b  
Prawo wyboru emerytury  

Art.18h. 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.  



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.”;  
 
5) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister właściwy ds. finansów publicznych 
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”; 
 
6) art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym ds. finansów 
publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia, zasady 
orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów, tryb postępowania i 
właściwość komisji lekarskich w tych sprawach, a także sposób przeprowadzania kontrolnych 
badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania, uwzględniając w orzeczeniach 
grupę inwalidztwa, do której funkcjonariusz został zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, 
datę lub okres powstania inwalidztwa oraz ustalenia, co do samodzielnej egzystencji.”; 
 
7) art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy ds. finansów publicznych 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.”; 
 
8) art. 32 ust 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i ministra właściwego ds. finansów 
publicznych, 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.”; 
 
9) 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, Służbie Celnej, 
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.”;  
 
10) 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, Służbie Celnej, 
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 w art. 5 ust. 1 albo w art.18f.”;  
 
11) w art. 33c zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
„Przepisy art. 15 i 15a albo art. 18f stosuje się odpowiednio.”.  
 
12) art. 38 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 38. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i ministra właściwego ds. finansów 
publicznych, 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 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.” 
 
Dodaje się art. 11, 12, 13, 14 i 15 w brzmieniu : 
 
Art. 11  W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej ( Dz.U. Z 2009 r. Nr 168 
poz.1323 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  
1) dodaje się art. 144 a w brzmieniu : 
„ 1. Funkcjonariusz Służby Celnej po 25 latach służby i ukończeniu 55 lat życia nabywa 
prawo do emerytury policyjnej.  
 2. Funkcjonariusz Celny, który stał się inwalidą, uprawniony jest do policyjnej renty 
inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych Funkcjonariuszach Celnych są uprawnieni do policyjnej 
renty rodzinnej.  
 4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin. 
2) dodaje się art. 144 b w brzmieniu: 
 1. Jeżeli Funkcjonariusz Celny zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa 
do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłaconego  po 
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, 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 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).  
 2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:  



1)  kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie odrębnych przepisów - za okres 
służby przygotowawczej  przed dniem 1 stycznia 2003 r.;  
2)  kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 
poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za okres służby 
przygotowawczej po dniu 31 grudnia 2002 r.;  
3)  uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody roczne i jubileuszowe, 
odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 - za pozostałe 
okresy służby.  
3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz celny spełnia jedynie 
warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. 
 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 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).  
5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się 
odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych.  
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 
dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia warunków do 
nabycia prawa do emerytury policyjnej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu 
podlegania ubezpieczeniom społecznym.  
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwaloryzowanych składek 
przekazuje się niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych o nabyciu przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w 
przepisach, o których mowa w ust. 4.  
 8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.  
9. 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, 4 i 7, oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z przekazywaniem tych 
składek.  
 
3) Dodaje się art. 144 c w brzmieniu: 
Funkcjonariusze Służby Celnej oraz członkowie ich rodzin, którzy do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy nabyli prawo do świadczeń określonych w przepisach o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zachowują prawo do tych świadczeń. 
 
4) Dodaje się art. 144 d w brzmieniu: 
W razie śmierci funkcjonariusza celnego członkom rodziny uprawnionym do uzyskania renty 
rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin przysługuje odprawa pośmiertna. 
 
Art. 12. W Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 
1997 r. (Dz.U.  Nr 139, poz. 934 z późn. zm ) art. 111 a ust. 1 pkt 1 lit. b  otrzymuje 
brzmienie:  
„ 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, 
Służby Celnej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej , Służby Więziennej, oraz 
ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8,  poz. 67, z późn. zm.)”.  



 
Art.13. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) 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) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 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 stosunku pracy, 

członkostwa w spółdzielni, 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.”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, 
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.”, 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, mające ustalone prawo do 

emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.” 

d) 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: 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 10, 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-9, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz bezrobotnych 

pobierających stypendium finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek.”; 

 

6) w art. 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za 

ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 6, 9 i 11-13 obliczają, rozliczają i 

przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.”, 

 

7) 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.”; 

 

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 

pkt 1-4, 6-9, 11, 12, 19-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub 

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

składek.”; 

 

9) 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, 
Straży Granicznej, Służby Celnej, 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.”. 

 
Art. 14. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 3536)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują: 
 1) ubezpieczonym - w razie spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy mają ustalone prawo do emerytury 
określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w 

                                              
6) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 98, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 
121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2335, Nr 23, poz. 2355 z 
2005r. Nr 167, poz. 1397, Nr 169, poz. 1412, poz. 1421. 



przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i 
Służby Więziennej, obliczonej z uwzględnieniem okresów składkowych, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz w ust. 2; 

 2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do 
świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem członków rodziny pozostałych po 
ubezpieczonym, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub wojskowej, 
obliczonej z uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz w ust. 2. 
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, Straży Granicznej, 
Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby Więziennej, 
jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w 
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po 
tych osobach.” 

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

„2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a-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. 

3) 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 oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 

66) 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, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 

2004 r. Nr 8, poz. 67). 

 

4) 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 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

 

5) art. 173 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 



„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych ze służby: żołnierzy 

zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, oraz Służby Więziennej, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., 

jeżeli przed dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie i nie mają ustalonego prawa 

do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.” 

 

Art.15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.7)) w art. 81 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 
mowa w art. 66 ust.1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3, 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. 

 Dotychczasowy art. 11 otrzymuje nr 16 
– poseł S. Szwed z grupą posłów 

 

Wniosek nr 4 
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„ 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, Służby Celnej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych 
innych ustaw.”; 

2) w art. 2 w pkt 1 w art. 18a ust. 1 nadać brzmienie: 

„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, Służby Celnej, Straży Marszałkowskie, Biurze 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej emerytura 
przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale.” 

 

                                              
7) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 778, Nr 132, poz. 1110,  Nr 138, poz.1154 i 
Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1485. 

 



Konsekwencją przyjęcia wniosku będzie stosowanie przepisów projektu  
ustawy do funkcjonariuszy „Służby Celnej, Straży Marszałkowskiej”  

– poseł T. Kaczmarka 
 

 

Do art. 1:  

Wniosek nr 5 
art. 18b nadać nowe brzmienie: 

„Art. 18b. 1. Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, 
posiada co najmniej 25 lat służby wojskowej, nabywa prawo do emerytury 
z dniem ukończenia  55 roku życia, z zastrzeżeniem art. 18c. 

2. Żołnierzowi, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie 
osiągnął      wieku 55 lat życia, emeryturę wypłaca się po osiągnięciu 55 
lat życia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okresów służby wojskowej nie 
uważa się za okresy składkowe oraz nie przekazuje się za ten  okres 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli żołnierz złożył pisemny wniosek o 
zaliczenie    okresu służby wojskowej jako okresu składkowego. 

– poseł A. Bańkowska 

Uwaga: wnioski 5, 7 i 8 należy rozpatrywać łącznie. Przyjęcie tych wniosków 
powoduje bezprzedmiotowość wniosków nr 6, 9 i 13. 

 

Wniosek nr 6 
w pkt 1 art. 18b ust. 1 nadać brzmienie” 

„1. Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, 
który w dniu zwolnienia posiada 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim.”; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

Uwaga: wnioski nr 6, 9 i 13 należy głosować łącznie. 

 

Wniosek nr  7 
w pkt 1 art. 18c nadać brzmienie: 

„Art. 18c. Jako równorzędne ze służbą wojskową traktuje się okresy służby 
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej.”; 

– poseł A. Bańkowska 

 

Wniosek nr 8  
w pkt 1 art. 18d nadać brzmienie: 

„Art. 18d. Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, posiada 
co najmniej 25 lat służby wojskowej, nabywa prawo do emerytury 
niezależnie od posiadanego wieku, gdy zwolnienie z zawodowej służby 
wojskowej nastąpiło z przyczyn określonych w art. 111 pkt. 3, pkt 9b, pkt 



10 lub art. 112 ust. 1 pkt  3 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 90, poz. 593 z późn.  zm.). 

 – poseł A. Bańkowska 

 

Wniosek nr 9 
 w pkt 1 skreślić art. 18d; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

 

Wniosek nr 10  
w pkt 1 art. 18e dodaje ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Emeryturę podwyższa się o 15 % podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo 
pozostaje w związku ze służbą.”. 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

 

Wniosek nr 11  
w pkt 1 art. 18e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. 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.”. 

 – poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 12 
w pkt 1 w art. 18f ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 18 f. 1. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza 
należne przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych, wybranych przez 
żołnierza. 

2. W przypadku niewskazania przez żołnierza kolejnych lat kalendarzowych 
podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza 
należne przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych, poprzedzających rok 
zwolnienia ze służby.”; 



– poseł A. Bańkowska 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 13  
w pkt 1 w art. 18f skreślić ust. 5; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Do art. 2:  

Wniosek nr 14  
dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 15 ust. 6 pkt 2  otrzymuje brzmienie: 

„ 2) bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziałach dla nosicieli 
wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków 
leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie 
do dnia 31 sierpnia 1998 r. oraz  w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i 
w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub 
upośledzonych umysłowo po dniu 1 września 1998 r. a także w oddziałach 
psychiatrycznych więziennej służby zdrowia,”; 

– poseł A. Bańkowska 
 

Wniosek nr 15 
w pkt 1 w art. 18b ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu 
zwolnienia posiada 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.” 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

Uwaga: wnioski 15, 16 i 22 należy rozpatrywać łącznie. 

 

Wniosek nr 16 
w pkt 1 skreślić art. 18d; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 17 
w art. 18e ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Emeryturę podwyższa się o: 

1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w 
charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu terroryzmu; 

2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: 



a) W składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, 

b) W składzie załóg nawodnych jednostek pływających, 

c) W charakterze skoczków spadochronowych i saperów, 

d) W służbie wywiadowczej za granicą; 

3) 0,5% podstawy za każdy służby pełnionej w warunkach szczególnie 
zagrażających życiu i zdrowiu, 

3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc 
pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.”; 

– poseł A. Bańkowska 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr 17 powoduje bezprzedmiotowość wniosku nr 20. 
 

Wniosek nr 18 
w art. 18e ust. 3 przekształca się w ust. 4; 

– poseł A. Bańkowska 

 

Wniosek nr 19 

w pkt 1 art. 18e dodaje ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Emeryturę podwyższa się o 15 % podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo 
pozostaje w związku ze służbą.”; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 20 
w  pkt 1 w art. 18e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Emeryturę podwyższa się o: 

1) 2 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w 
charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu; 

  2) 1 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: 

a) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, 

b) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, 

c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, 

d) w służbie wywiadowczej za granicą; 

3) 0,5 % podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie 
zagrażających życiu i zdrowiu.”.; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 21 
w pkt. 1 art. 18f ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„ 1. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne 
przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. 



2. W przypadku niewskazana przez funkcjonariusza kolejnych lat kalendarzowych 
podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne 
przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze 
służby.”; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 22 
w pkt 1 w art. 18f skreślić ust. 4; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 23  
w pkt 2  w art. 18g ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 
których mowa w art. 25, nie może przekroczyć  80% podstawy jej wymiaru.”; 

– poseł A. Bańkowska 
 

Do art. 3: 

Wniosek nr 24 
skreślić art. 3; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr 24 powoduje bezprzedmiotowość wniosku nr 25. 

 

Wniosek nr 25 
art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z  2011 r. Nr 287, poz. 
1687, z późn.  zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 41 ust. 2 uchyla się pkt 4; 

2) w art. 42 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza 
się do okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu okresu, od 
którego zależą uprawnienia określone w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, 
art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i art. 115 
ust. 1.”; 

3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury 
policyjnej, z wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby po 
raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. , do których mają zastosowanie 
przepisy rozdziału 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…”; 

– poseł A. Bańkowska 



 

Do art. 4: 

Wniosek nr 26 
skreślić art. 4; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr 26 powoduje bezprzedmiotowość wniosku nr 27. 
 

Wniosek nr 27 
art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 
r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 46 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, 
wlicza się do okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego, nagrody rocznej, a także do okresu służby, od 
którego zależą uprawnienia określone w art. 35 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 
115 ust. 1 i art. 119 ust. 1.”;  

2) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74. 1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury 
policyjnej z wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby po 
31.12.2012 r. do których zastosowanie mają przepisy rozdziału 
1 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 
…… oraz ich rodzin. 

2. Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w placówkach 
straży granicznej oraz w składzie etatowych jednostek 
pływających Straży Granicznej a także pełniących służbę w 
strażnicach i granicznych placówkach kontrolnych do 2005 roku  
zalicza się do wymiaru wysługi emerytalnej za 1 rok służby 
półtora roku służby. 

3. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do renty 
inwalidzkiej. 

4. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach  Straży 
Granicznej są uprawnieni do renty rodzinnej. 

5.  Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1 – 4 
normują przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji …… oraz ich rodzin.”; 

– poseł A. Bańkowska 

 

Wniosek nr 28 
skreślić art. 5; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 



 

Wniosek nr 29 
skreślić art. 7; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

 

 

Wniosek nr 30  
skreślić art. 8; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 

 

 

Wniosek nr 31 
skreślić art. 9; 

– poseł T. Kaczmarek z grupą posłów 
 

Wniosek nr 32 
art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. , z wyjątkiem przepisów 
art. 18 i ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h ustawy zmienianej w art. 2, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”; 

– poseł A. Bańkowska 
 
 
 
Warszawa, dnia 8 maja 2012 r.  
 
 

 Sprawozdawca              Przewodniczący Komisji     
  

  
          (Janusz Dzięcioł)                   (Sławomir Neumann)  
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Projekt  

 
USTAWA 

z dnia    2012 r. 
 

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 ustaw1) 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.2)) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: 
 

„Rozdział 1a 
Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po 

dniu 31 grudnia 2012 r. 
 

Art. 18a. 1.  Żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 
r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej emery-
tura przysługuje na zasadach i w wysokości określonych 
w niniejszym rozdziale. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do żołnierza: 
1) pełniącego służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w 

przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpo-
średnio po ukończeniu służby kandydackiej; 

2) powołanego do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grud-
nia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

                                                 
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 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, 
Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, 
Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130. 
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Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której 
został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

Art. 18b. 1. Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służ-
by wojskowej, który w dniu zwolnienia posiada ukończone 55 lat 
życia i co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. 

2. Do okresów służby wojskowej, od których jest uzależnione nabycie 
prawa do emerytury, nie zalicza się okresu, o którym mowa w art. 20 
ust. 1a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych. 

3. Jako równorzędne ze służbą wojskową traktuje się okresy służby 
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej. 

4. Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia 
wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu 
wojskowego, w przypadku gdy żołnierz został uniewinniony albo 
postępowanie karne zostało umorzone, w tym również warunkowo, a 
także okresy, w czasie których żołnierz nie pełnił służby wskutek 
wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby 
wojskowej – jeżeli następnie została ona uchylona. 

Art. 18c. Do okresów służby, od których jest uzależnione nabycie prawa 
do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta podsta-
wa wymiaru emerytury, zalicza się okres urlopu wychowawczego, 
udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie 
większym niż 3 lata. 

Art. 18d. 1. Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej 
osiągnął staż służby 25 lat, ale nie osiągnął wieku 55 lat życia, na-
bywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, 
w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określo-
nych w art. 111 pkt 3, pkt 9 lit. b, pkt 10 lub art. 112 ust. 1 pkt 3 i 5 
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okresów służby żołnierza nie 
uważa się za okresy składkowe oraz nie przekazuje się składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten okres, przewidzianych w 
ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.3)). 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli żołnierz wystąpił z wnioskiem o 
zaliczenie okresów służby jako okresów składkowych albo jeżeli 
śmierć żołnierza nastąpiła przed dniem nabycia prawa do emerytury. 

Art. 18e. 1.  Emerytura dla żołnierza wynosi 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat 
służby wojskowej i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby. 

2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy 
rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz 
w strefie działań wojennych. 

                                                 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 

poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 
i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706. 
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3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okre-
sy, o których mowa w ust. 1 i w art. 18c, ustala się z uwzględnie-
niem pełnych miesięcy. 

Art. 18f. 1.  Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza 
należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych 
przez żołnierza. 

2. W przypadku niewskazania przez żołnierza kolejnych lat kalenda-
rzowych podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie 
żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, po-
przedzających rok zwolnienia ze służby. 

3. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury nie stosuje się przepisu 
art. 80 ust. 5b ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych. 

4. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury: 
1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych żołnierzowi w okre-

sie każdego roku z wybranych przez niego lat kalendarzowych; 
2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty 

przeciętnego uposażenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych, obowiązującego w danym roku kalendarzowym wyra-
żając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części pro-
centu; 

3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi 
wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury; 

4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę prze-
ciętnego uposażenia obowiązującego w dniu zwolnienia żołnie-
rza z zawodowej służby wojskowej. 

5. W przypadku żołnierza, o którym mowa w art. 18d, wskaźnik wyso-
kości podstawy wymiaru emerytury, obliczony w sposób określony 
w ust. 4 pkt 1–3, mnoży się przez kwotę przeciętnego uposażenia 
żołnierza zawodowego, obowiązującego w dniu osiągnięcia przez 
niego 55 roku życia. 

6. W przypadku gdy żołnierz w ciągu roku, o którym mowa w ust. 4 
pkt 1, pełnił również inną służbę uwzględnianą przy ustalaniu prawa 
do emerytury policyjnej, stosunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 
oblicza się proporcjonalnie do poszczególnych okresów służby. 

Art. 18g. 1.  Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy upraw-
nionego do emerytury, do wysługi emerytalnej. 

2. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ten sposób, że 
emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 3% dotychczasowej pod-
stawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej 
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a jeżeli okres ten był krót-
szy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy 
dzień tej służby. 

3. Okresy, o których mowa w ust. 2, dolicza się do wysługi emerytal-
nej, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 
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4. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o 
których mowa w ust. 2, następuje na wniosek zgłoszony nie wcze-
śniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastą-
piło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. 

Art. 18h. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 
pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% 
podstawy jej wymiaru. 

2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 1b 
Prawo wyboru emerytury 

 
Art. 18i. 1. Żołnierz, który został powołany po raz pierwszy przed dniem 

1 stycznia 2013 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kan-
dydackiej lub innej służby uwzględnianej przy ustalaniu prawa do 
emerytury policyjnej, ma prawo wyboru ustalenia emerytury na za-
sadach i w wysokości określonych w rozdziale 1a. 

2. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóź-
niej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego.”; 

2) art. 32a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 32a.  Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę wojskową określoną 

w art. 12 albo w art. 18b ust. 1, emeryt ponownie został powołany do 
zawodowej służby wojskowej albo został przyjęty do służby 
w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia-
du, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Woj-
skowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 
Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie 
Więziennej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w spo-
sób określony w art. 32b i 32c.”; 

3) w art. 32b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej 

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.”; 

4) w art. 32c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy art. 15 i 15a albo art. 18f stosuje się odpowiednio.”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.4)) wprowadza się 
następujące zmiany: 
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1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: 
 

„Rozdział 1a 
Emerytura funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu  

31 grudnia 2012 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, Stra-
ży 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 służ-
by 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, Biu-
rze 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 naj-
mniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Stra-
ży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
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. 18c. Do okresów służby, od których uzależnione jest nabycie prawa 
do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta podsta-
wa wymiaru emerytury, zalicza się okres urlopu wychowawczego, 
udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie 
większym niż 3 lata. 

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 

                                                 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, 
poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. 
Nr 205, poz. 1203. 
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emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, w przypadku gdy zwol-
nienie 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 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 
i Nr 230, poz. 1371); 

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 Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.4)); 

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 służ-
bie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, 
z późn. zm.5)); 

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 Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.6)); 

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 2011 r. Nr 116, poz. 675, z 
późn. zm.7)); 

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 2004 r. Nr 163, poz. 
1712, z późn. zm.8)); 

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 2009 r. Nr 12, poz. 68, 
z późn. zm.9)); 

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. Nr 79, 
poz. 523, z późn. zm.10)). 

                                                 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, 

poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 
i Nr 230, poz. 1371. 

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. 
Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, 
poz. 677. 

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, 
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, 
poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 122, 
poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, 
poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371. 

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, 
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677. 

9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. 
Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okresów służby funkcjo-
nariusza nie uważa się za okresy składkowe oraz nie przekazuje się 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za te okresy, przewi-
dzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. 
zm.11)). 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz wystąpił z wnio-
skiem o zaliczenie okresów służby jako okresów składkowych albo 
jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła przed dniem nabycia prawa 
do emerytury. 

Art. 18e. 1.  Emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60% podstawy jej wymiaru 
za 25 lat służby i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby. 

2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy 
pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w 
strefie działań wojennych. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okre-
sy, o których mowa w ust. 1 i art. 18c, ustala się z uwzględnieniem 
pełnych miesięcy. 

Art. 18f. 1.  Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjo-
nariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wy-
branych przez funkcjonariusza. 

2. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza kolejnych lat ka-
lendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposa-
żenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych  
10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

3. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury: 
1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych funkcjonariuszowi w 

okresie każdego roku z wybranych przez niego lat kalendarzo-
wych; 

2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty 
przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego w da-
nym roku kalendarzowym wyrażając go w procentach, 
z zaokrągleniem do setnych części procentu; 

3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi 
wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury; 

4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę prze-
ciętnego uposażenia obowiązującego w dniu zwolnienia funk-
cjonariusza ze służby. 

4. W przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w art. 18d, wskaźnik 
wysokości podstawy wymiaru emerytury, obliczony w sposób okre-
ślony w ust. 3 pkt 1 – 3, mnoży się przez kwotę przeciętnego uposa-

                                                                                                                                               
10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, 

poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 

poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 
i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706. 



Liczba stron :  11     Data :   2012-05-08      Nazwa pliku :   229-8.NK.DOCX  8 
VII kadencja/druk nr 330 

 

żenia funkcjonariuszy obowiązującego w dniu osiągnięcia przez tego 
funkcjonariusza 55 roku życia. 

5. W przypadku gdy funkcjonariusz w ciągu roku, o którym mowa w 
ust. 3 pkt 1, pełnił również inną służbę uwzględnianą przy ustalaniu 
prawa do emerytury lub emerytury wojskowej, stosunek, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do poszczególnych 
okresów służby. 

Art. 18g. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 
pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% 
podstawy jej wymiaru. 

2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 1b 
Prawo wyboru emerytury 

 
Art. 18h. 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 Wojsko-
wego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, 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. 

2. W przypadku funkcjonariusza, który dokonał wyboru, o którym 
mowa w ust. 1, do wysługi emerytalnej dolicza się okresy równo-
rzędne 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 bezpie-
czeństwa 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 najpóź-
niej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego.”; 

2) 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 Wojskowe-
go, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więzien-
nej albo został powołany do zawodowej służby wojskowej, wyso-
kość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony 
w art. 33b i 33c.”; 

3) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  W przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Woj-
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skowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, 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.”; 

4) w art. 33c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy art. 15 i 15a albo art. 18f stosuje się odpowiednio.”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 
217, poz. 1280 i Nr 239, poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do 

okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu okresu, od którego zależą 
uprawnienia określone w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 
ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i art. 115 ust. 1.”; 

2) uchyla się art. 69. 
 

Art. 4. 
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 
poz. 675, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 46 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się 

do okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadni-
czego, nagrody rocznej, a także do okresu służby, od którego zależą uprawnie-
nia określone w art. 35 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 115 ust. 1 i art. 119 ust. 1.”; 

2) uchyla się art. 74. 
 

Art. 5. 
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
12, poz. 68, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 60; 
2) w art. 60a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia 

prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposa-
żenia wypłaconego strażakowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwol-
nienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, 

Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371. 
13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. 
Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230. 
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1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585, z późn. zm.14)).”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Składki przekazuje się również w przypadku, gdy strażak spełnia jedynie 

warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.”. 

 
Art. 6. 

W ustawie 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.15)) w art. 95 ust. 2 otrzy-
muje 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 przewidzia-
nych 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 funkcjona-
riuszy 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.”. 

 
Art. 7.  

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712, z późn. zm.16)) uchyla się art. 62. 

 
Art. 8. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 
104, poz. 708, z późn. zm.17)) uchyla się art. 79. 

                                                 
14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 

poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 
i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706. 

15)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, 
poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, 
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118. 

16)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, 
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677. 

17)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, 
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, 
poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 122, 
poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 
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Art. 9. 

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, 
z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 167; 
2) w art. 168: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Jeżeli funkcjonariusz, którego stosunek służbowy ustał, nie spełnia wa-

runków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty in-
walidzkiej, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 
grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzo-
no składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.19)).”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia je-

dynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.”. 

 
Art. 10. 

Funkcjonariuszom Straży Granicznej służby stałej, których emerytura policyjna jest 
ustalana na podstawie przepisów działu II rozdziału 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, okresy służby, 
o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., pełnionej do dnia 31 
grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej za jeden rok służby półtora roku 
służby. 

 
Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem przepisów art. 18i 
ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h ustawy zmienianej w art. 2, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2025 r. 

                                                 
18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, 

poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 

poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 
i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706. 


