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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 

 

(druk nr 721 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5 i 138) 

 

Art. 163. 

§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w 

kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na 

rzecz Skarbu Państwa. 

§ 2. Ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania, 

stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. 

§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd zwraca się do dowódcy 

jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a o 

przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 

Granicznej - do jego przełożonego. 

§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby 

wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w 

której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

<Straży Marszałkowskiej> lub Straży Granicznej - do jego przełożonego. 

 

Art. 476. 

§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 

1)   o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; 
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1
1
)  o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 

2)   o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów 

stosuje się przepisy prawa pracy; 

3)   o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o 

świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których 

wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 

1)   ubezpieczeń społecznych; 

2)   emerytur i rent; 

3)   (uchylony); 

4)   innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

[5)   świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, 

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

Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym.] 

<5) świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym.> 

§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na 

skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, 

w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między 

członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz 

sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu 

przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
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§ 4. Przez organy rentowe rozumie się: 

1)   jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach 

świadczeń, 

2)   (uchylony), 

3)   wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i 

sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw 

wewnętrznych i sprawiedliwości 

- właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a także Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

§ 5. Przez użyte w niniejszym dziale określenie 

1)   pracownik - rozumie się również: 

a)  członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, osobę świadczącą pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny i spadkobierców pracownika, 

członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą, a także inne osoby, którym z mocy odrębnych 

przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy, 

b)  osobę dochodzącą od zakładu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych; 

2)   ubezpieczony - rozumie się osobę ubiegającą się o: 

a)   świadczenie z ubezpieczeń społecznych albo o emeryturę lub rentę, 

b)  ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub 

wymiaru składki z tego tytułu, 

c)  świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

[d)   świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze 

Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.] 
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<d) świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.> 

 

Art. 477
8
. 

§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z 

wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. 

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 

1)   o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy; 

2)   o świadczenie rehabilitacyjne; 

[3)   o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy 

lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby 

zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;] 

<3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub 

choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo 

służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie 

Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej.> 

4)   o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 
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Art. 811. 

[§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na 

okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim 

zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście 

wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.] 

<§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną, 

Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską oraz na okrętach 

wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim 

zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w 

asyście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego lub Straży Marszałkowskiej.> 

§ 2. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w 

szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób 

postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów, 

wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania 

ich kosztów określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w 

przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości - w przypadku wykonywania asysty przez Policję lub Straż 

Graniczną; 

[3)   Prezes Rady Ministrów w przypadku wykonywania asysty przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne Biuro 

Antykorupcyjne. 
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§ 3. Do wydania rozporządzenia, o którym mowa w § 2, stosuje się art. 765 § 3.] 

<3) Prezes Rady Ministrów w przypadku wykonywania asysty przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską.> 

 

Art. 814. 

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych 

pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i 

schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą 

dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się 

wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma 

przy sobie. 

§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik 

zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej 

osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma 

ona przy sobie. 

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, 

poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika 

może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. 

W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, 

jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do 

zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. 

§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. 

Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, 

Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, <Straży Marszałkowskiej> lub Straży Granicznej przeprowadza w 

obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego 

organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza. 
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138) 

Art. 25a. 

1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, <Straży Marszałkowskiej,>Biura Ochrony Rządu, 

Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na 

własną prośbę przeniesiony do służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne 

predyspozycje do jej pełnienia. 

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi w porozumieniu 

odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, <Szefem Kancelarii 

Sejmu,>Szefem Biura Ochrony Rządu, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, 

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, 

Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego Komendant Główny Policji za zgodą ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, <Straży Marszałkowskiej,>Biura Ochrony Rządu, 

Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do 

służby w Policji zachowuje ciągłość służby. 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa 

w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Policji, 

równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych 

jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi. 

 

Art. 47. 

1. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku: 

1)   w korpusie generałów Policji: 
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a)  generalny inspektor Policji, 

b)  nadinspektor Policji; 

2)   w korpusie oficerów starszych Policji: 

a)  inspektor Policji, 

b)  młodszy inspektor Policji, 

c)  podinspektor Policji; 

3)   w korpusie oficerów młodszych Policji: 

a)  nadkomisarz Policji, 

b)  komisarz Policji, 

c)  podkomisarz Policji; 

4)   w korpusie aspirantów Policji: 

a)  aspirant sztabowy Policji, 

b)  starszy aspirant Policji, 

c)  aspirant Policji, 

d)  młodszy aspirant Policji; 

5)   w korpusie podoficerów Policji: 

a)  sierżant sztabowy Policji, 

b)  starszy sierżant Policji, 

c)  sierżant Policji; 

6)   w korpusie szeregowych Policji: 

a)  starszy posterunkowy, 

b)  posterunkowy. 

[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży 

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

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego 

lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym, 

uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.] 

<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 

Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego 

lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom 
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policyjnym, uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych 

korpusach.> 

Art. 56. 

1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni 

stopień policyjny. 

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od ukończenia szkolenia 

zawodowego wymienionego w art. 34 ust. 3. 

3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na 

odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji. 

[4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień Straży 

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

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego 

lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.] 

<4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 

Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego 

lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień 

policyjny.> 

Art. 98. 

Policjant zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

<Straży Marszałkowskiej,> Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według 

norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego. 

Art. 116. 

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

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

zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3. 
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2. 
(89)

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

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

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

na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

<Straży Marszałkowskiej,>Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

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

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

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 i 

2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 31a. 

1. Funkcjonariusz Policji, <Straży Marszałkowskiej,>Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do 

służby w Straży Granicznej, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej 

pełnienia. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicznej przenosi w 

porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, <Szefem Kancelarii 

Sejmu,>Szefem Biura Ochrony Rządu, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, 

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, 

Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej za zgodą ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Policji, <Straży Marszałkowskiej,>Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
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lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w Straży Granicznej 

zachowuje ciągłość służby. 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. 

4a. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone 

przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1a, w celu potwierdzenia 

jego przydatności i szczególnych predyspozycji do pełnienia służby w Straży Granicznej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa 

w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży 

Granicznej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w 

dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z przewidzianymi w Straży 

Granicznej. 

Art. 61. 

[1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień 

obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem.] 

<1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień 

obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem.> 

1a. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy można mianować na 

stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli 

osoba ta wykazuje kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby 

w Straży Granicznej. 

[2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-
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Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od 

odbycia szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.] 

<2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od 

odbycia szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany 

stopień.> 

3. Mianowania osoby posiadającej stopień, o którym mowa w ust. 1 i 1a, na stopień 

obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje: 

1)   w korpusie oficerów - Komendant Główny Straży Granicznej; 

2)   w korpusach szeregowych, podoficerów i chorążych - właściwi przełożeni, o których 

mowa w art. 36 ust. 1. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie rozwiązania. 

 

Art. 98. 

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

administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego 

albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość. 

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

1)   jej wypłaty jako nienależnego świadczenia; 

2)   zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył 

uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; 

3)   skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści 

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

publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

[3. 
(65)

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

równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

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

okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 

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

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

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

właściwe w tych sprawach, uwzględniając rodzaje wymaganych dokumentów oraz 

przypadki uzasadniające obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi. 

 

Art. 102. 

[1. 
(66)

 Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego 

na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących 

lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.] 

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

mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
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Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zachowuje 

prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

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

funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 

popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia 

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

karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 

publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

[Art. 106.  

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości 

dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy służby w Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, 

Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Więziennej, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okresy traktowane jako równorzędne 

ze służbą w Straży Granicznej, okresy zakończonego zatrudnienia, a także inne okresy 

wliczane na mocy odrębnych przepisów do okresu pracy, jak również okoliczności 

wyłączające zaliczenie okresu służby lub pracy do wysługi lat, podmioty właściwe do ich 

zaliczania oraz sposób dokumentowania tych okresów.] 

<Art. 106. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu 

wysokości dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy służby w Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Biurze Ochrony 
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Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, 

Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okresy traktowane jako równorzędne ze 

służbą w Straży Granicznej, okresy zakończonego zatrudnienia, a także inne okresy 

wliczane na mocy odrębnych przepisów do okresu pracy, jak również okoliczności 

wyłączające zaliczenie okresu służby lub pracy do wysługi lat, podmioty właściwe do ich 

zaliczania oraz sposób dokumentowania tych okresów.> 

 

Art. 120. 

1. 
(70)

 W razie śmierci funkcjonariusza, pozostającej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

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

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

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

[2. 
(71)

 Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który 

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

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.] 

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

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

oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania 

renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.> 

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

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 
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USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

295 i 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 Art. 19. 

1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach 

pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu 

ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. 

[2.  Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz 

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.] 

<2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony 

Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby 

Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji 

Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz 

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.> 

3. Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy 

państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 66 i 138) 

 

Art. 23. 

1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż 

Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie: 

1)   rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych; 
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2)   art. 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 

r. poz. 519, 785 i 898), w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 

3)   zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym; 

4)   polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli; 

5)   zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy 

Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej; 

6)   zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych 

rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819); 

7)   wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na 

terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 

1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 

zastosowanych w obiekcie budowlanym; 

3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 

4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz 

art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

5)   rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej; 

6)   rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń; 

7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru 

oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się; 

8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii 

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład; 
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9)   
(6)

 postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z 

2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1567), wykorzystywanymi w ochronie 

przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami 

zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi. 

4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy 

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby 

upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku naruszenia: 

1)   przepisów przeciwpożarowych lub 

2)   przepisów art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1, 

art. 254 ust. 1, art. 255 ust. 1 i 2, art. 256-258, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5, art. 

261a ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej lub prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

-   mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. 

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu 

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 

dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed 

terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili 

przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli: 

1)   powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania 

zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub 

poważnej awarii przemysłowej; 

2)   przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych jest niezbędne w celu 

dokonania ustaleń w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 i 8. 

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać: 

1)   określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze; 
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3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do 

przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji 

służbowej; 

5)   imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

6)   oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich 

przeprowadzenia; 

7)   informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

8)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

9)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

10)  pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do 

przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują kontrolowanemu: 

strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości. 

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności 

kontrolno-rozpoznawczych, a w tym: 

1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych 

czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w 

stosunku do których mają być przeprowadzone czynności; 

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności; 

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów; 

5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie 

i miejsce do przechowywania dokumentów; 

6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 

11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią 

one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są: 

1)   komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo 

przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
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Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne <,Straż Marszałkowska>lub Straż 

Graniczna; 

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe 

korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego 

przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o 

ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w 

regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący 

sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez 

niego upoważniona. 

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do 

protokołu przed jego podpisaniem. 

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa 

w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 

16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu 

kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej. 

17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

3)   warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione 

do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

4)   zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie 

upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

5)   sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych 

oraz wzory zestawień tych wyników. 

Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz ich dokumentację. 

 

 

 

 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 61. 

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

środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i 

ekwipunku osobistego. 

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

strażaka. 

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

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

wyróżniać Państwową Straż Pożarną jako formację ratowniczą oraz zapewniać 

bezpieczeństwo i higienę służby strażaków. 

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

szczegółowe wymagania wobec przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i 

środków ochrony indywidualnej, użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich 

wzorce oraz ich cechy techniczne i jakościowe. 

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

należności oraz wzory i sposób noszenia umundurowania, odzieży specjalnej, środków 

ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków 

identyfikacyjnych strażaków, z uwzględnieniem: 

1)   opisu przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 

indywidualnej; 

2)   okresu używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków 

ochrony indywidualnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego strażaka oraz przypadków, 

w których strażak jest obowiązany zwrócić poszczególne przedmioty lub ich 

równowartość. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić potrzebę należytego zaopatrzenia strażaka 

w umundurowanie, odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej. 

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

równoważnik pieniężny. 

[8.  Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną nienależną część 

równoważnika pieniężnego, chyba że zwolnienie nastąpiło z tytułu nabycia prawa do 

emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

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

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321).] 

<8. Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną nienależną część 

równoważnika pieniężnego, chyba że zwolnienie nastąpiło z tytułu nabycia prawa do 

emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 

138).> 

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

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

przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, w tym: 

1)   przedmioty umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości 

równoważnika; 

2)   ryczałt za pranie chemiczne; 

3)   sposób ustalania wysokości równoważnika; 

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

5)   termin wypłacania równoważnika. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić wartość umundurowania wydawanego w 

naturze. 

Art. 66.
(37) 

1. Strażakowi, który nabył prawo do renty z tytułu inwalidztwa niepozostającego w związku 

ze służbą, oraz uprawnionym członkom jego rodziny, a także osobom uprawnionym do 

renty rodzinnej po strażaku, którego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą, 

przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych społecznej służby zdrowia. 

[2. Strażakowi zwolnionemu ze służby, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia 

emerytalnego określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także członkom jego rodziny przysługuje prawo do 
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świadczeń leczniczych zakładów społecznej służby zdrowia, w zakresie i na warunkach 

przewidzianych dla pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany. 

<2. Strażakowi zwolnionemu ze służby, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia 

emerytalnego określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin, a także członkom jego rodziny przysługuje prawo do 

świadczeń leczniczych zakładów społecznej służby zdrowia, w zakresie i na 

warunkach przewidzianych dla pracowników, z którymi stosunek pracy został 

rozwiązany.> 

Art. 83. 

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

1, wydaje się w przypadku: 

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

2)   niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalnego; 

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

miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu o 

powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i 

członkom jego rodziny normom zaludnienia; 

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

że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt strażaka poza miejscem 

stałego zamieszkania; 

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

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

przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie 

z innych lokali; 

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

mieszkalnego przez co najmniej trzy pełne okresy płatności, pomimo pisemnego 

zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o zwolnieniu lokalu i wyznaczenia 

dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności; 
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[7)   zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przeznaczonym na 

cele służbowe lub na terenach zamkniętych, przez strażaka zwolnionego ze służby lub 

pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po 

strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury 

lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;] 

<7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przeznaczonym 

na cele służbowe lub na terenach zamkniętych, przez strażaka zwolnionego ze 

służby lub pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych do renty 

rodzinnej po strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do 

uzyskania emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

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

8)   zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego; 

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

do jego zajmowania; 

10)  zamiany lokalu mieszkalnego; 

11)  uzyskania przez strażaka pomocy finansowej. 

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

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 60). 

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

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

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

3)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-6 i 8. 
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4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą również członków rodziny 

strażaka i wszystkich innych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym albo kwaterze 

tymczasowej. 

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

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

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

decyzji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydają: 

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

a)  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 

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

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

b)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 

c)  komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

d)  dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, 

e)  dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, 

f)  strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką 

organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej; 

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

a)  komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży 

Pożarnej; 

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

strażaków; 

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

podległych im strażaków; 

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

podległych mu strażaków; 

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

strażaków. 

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

lokalowych strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 

przydzielanych strażakom lokali mieszkalnych, tryb przydzielania i zwalniania lokali 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach określonych w ustawie, 

przysługujące strażakowi normy zaludnienia, a także warunki zamiany lokali 

mieszkalnych, w tym: 

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

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

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

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

4)   dokumenty potwierdzające zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finansowej. 

 

[Art. 84. 
(47) 

Strażak zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

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

oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm 

powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.] 

<Art. 84. 

Strażak zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na 

warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm 

powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.> 

Art. 88. 

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

należnej na danym stanowisku służbowym. 
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2. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży 

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

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

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

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

wynosi 35%. 

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

ustalone według stawki odpowiadającej grupie uposażenia. 

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

się również: 

[1)   
(48)

 okresy służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej; 

2)   
(49)

 okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

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

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

Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

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

Więziennej oraz ich rodzin;] 

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

Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, 

Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej;  

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

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej 

lub w Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
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Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin;> 

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

obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku; 

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

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

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

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

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

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

wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności: 

1)   zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia 

zasadniczego; 

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

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

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

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

przyznawania i obliczania; 

5)   okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku 

służbowego. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić hierarchię stanowisk służbowych i stopień 

odpowiedzialności na danym stanowisku służbowym. 

 

Art. 100. 

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

przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu 

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

ust. 1 pkt 2 i 3. 

[2. 
(51)

 Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi strażaka, który 

pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom i rodzicom, 

jeżeli w dniu śmierci strażaka spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na 

podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

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

Więziennej oraz ich rodzin.] 

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

pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom i 

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci strażaka spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 

475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 17. 

[1.  Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7 marca 

1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom, funkcjonariuszom Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celno-Skarbowej, Straży Pożarnej oraz żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie 

ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w 

obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa 

obywateli.] 

<1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7 

marca 1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom, funkcjonariuszom 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Celno-Skarbowej, Straży Pożarnej oraz żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie 
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ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i 

bezpieczeństwa obywateli.> 

2. Krzyż Zasługi za Dzielność może być nadany tej samej osobie wielokrotnie. 

3. Krzyż Zasługi za Dzielność może być wyjątkowo nadawany także innym osobom nie 

wymienionym w ust. 1. 

 

 

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

ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 15. 

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

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

ust. 1a, o: 

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

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

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

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

składkowy, o których mowa w pkt 2; 

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

służbę. 

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

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

rok tej służby w trakcie urlopu wychowawczego o: 

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

niż łącznie 3 lata; 

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

2. Emeryturę podwyższa się o: 

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

a)  w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych, 

b)  w składzie załóg okrętów podwodnych, 

c)  w charakterze nurków i płetwonurków, 
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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. 

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

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

[3a. 
(4)

 Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby, o których mowa w art. 

13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

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

rodzin.] 

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

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

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

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

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

pozostaje w związku ze służbą. 

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

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

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

6. (uchylony). 

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

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

1)   normy roczne: 
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a)  godzin wykonywania lotów w składzie personelu latającego na samolotach 

naddźwiękowych oraz innych samolotach lub śmigłowcach, 

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

nawodnych wojskowych jednostek pływających, 

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

charakterze nurków i płetwonurków, 

d)  służby w jednostce organizacyjnej przeznaczonej do fizycznego zwalczania 

terroryzmu, 

e)  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kierowania takimi 

czynnościami w służbie wywiadowczej za granicą, 

f)  wykonywania zadań specjalnych lub kierowania działaniami specjalnymi w ramach 

służby w oddziałach specjalnych; 

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

skoczków spadochronowych; 

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

rozminowaniu i oczyszczaniu terenów z przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych albo brali udział w szkoleniach poligonowych z wykorzystaniem 

materiałów wybuchowych lub pracach minerskich z wykorzystaniem tych materiałów; 

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

wojennych. 

[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 Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Służbie Więziennej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony w art. 

32b i 32c.] 

<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 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 
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Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Służbie Więziennej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony 

w art. 32b i art. 32c.> 

[Art. 32c. 

Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w 

wymiarze świadczenia okresów zawodowej służby wojskowej lub 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 i Służbie Więziennej następuje na 

wniosek emeryta zgłoszony po zakończeniu tej służby. Przepisy art. 15 i 15a albo art. 18f 

stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 32c. 

Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów zawodowej służby wojskowej lub służby w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej następuje na wniosek 

emeryta zgłoszony po zakończeniu tej służby. Przepisy art. 15 i art. 15a albo art. 18f 

stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 39a. 

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego powołania emeryta do zawodowej 

służby wojskowej albo przyjęcia 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.] 

<Art. 39a. 

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego powołania emeryta do 

zawodowej służby wojskowej albo przyjęcia do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 
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Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Służbie Więziennej.> 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138) 

 

[o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

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

rodzin] 

<o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin> 

 

Art. 1. 

[1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, zwanym dalej 

"funkcjonariuszami", zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach 

określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej 

niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.] 

<1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 
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i Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, zwolnionym ze służby, 

przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie 

emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, 

a członkom ich rodzin – w razie śmierci żywiciela.> 

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

Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. 

lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 

22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. 

zm.) lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1799 i 1948). 

Art. 2. 

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

1)   świadczenia pieniężne: 

a)  emerytura policyjna, 

b)  policyjna renta inwalidzka, 

c)  policyjna renta rodzinna, 

d)  dodatki do emerytury lub renty, 

e)  zasiłek pogrzebowy; 

2)   inne świadczenia i uprawnienia: 

a)
 
świadczenia lecznicze, 

b)  świadczenia socjalne, 

c)  prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym. 

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

Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.] 

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

Straży Marszałkowskiej, funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom 

Służby Celno-Skarbowej.> 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają: 

1)   emerytura - emeryturę policyjną przyznawaną funkcjonariuszom; 

2)   emeryt - emeryta policyjnego; 

3)   renta inwalidzka - policyjną rentę inwalidzką przyznawaną funkcjonariuszom; 

4)   renta rodzinna - policyjną rentę rodzinną; 
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5)   rencista - rencistę policyjnego; 

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

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

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 

Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-

Skarbowej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach 

służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w 

art. 14 i art. 16;] 

<7) wysługa emerytalna – okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej 

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

Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, 

a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 

i art. 16> 

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

roczną, należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i nagrodach 

funkcjonariuszy; 

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

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

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej "ustawą o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"; 

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

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

11)  (uchylony); 

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

ubezpieczeń społecznych. 

[2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
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Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, który ma 

ustalone prawo do emerytury policyjnej. 

3. Rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, który ma 

ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.] 

<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, Straży Marszałkowskiej, Biurze 

Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo 

do emerytury policyjnej. 

3. Rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie 

Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-

Skarbowej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty 

inwalidzkiej.> 

Art. 5. 

1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne 

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

33b. 

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

Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres 

kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. Przepisy art. 18f ust. 

2-5 stosuje się odpowiednio.] 

<1a. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, Służby 

Celnej lub Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie 
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należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez 

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

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

Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej stanowi 

odpowiednie uposażenie zasadnicze przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego 

wraz z dodatkiem za posiadany stopień, z miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie 

funkcjonariusza ze służby. 

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

emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, 

podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych 

waloryzacji przypadających w tym okresie. 

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

zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa [w ust. 1] <w ust. 1 i 1a>, w 

związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopie rodzicielskim. 

 

Art. 8. 

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

osoby te wskutek szczególnych okoliczności nie nabyły prawa do zaopatrzenia 

emerytalnego przewidzianego w ustawie, odpowiednio Ministrowie: właściwy do spraw 

wewnętrznych, właściwy do spraw finansów publicznych, Obrony Narodowej oraz 

Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, mogą przyznać w drodze wyjątku 

zaopatrzenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń 

przewidzianych w ustawie. 

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

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

wniosek, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie. 

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

przyznania takiego świadczenia odwołanie nie przysługuje. 

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

Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku informację o świadczeniach przyznanych w 

drodze wyjątku w roku poprzednim. 
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<4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej 

oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych funkcjonariuszach Straży 

Marszałkowskiej może przyznać minister właściwy do spraw wewnętrznych na 

wniosek Szefa Kancelarii Sejmu.> 

Art. 12. 

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

zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

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

Więziennej z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury 

określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

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

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

w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem 

funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej 

z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.> 

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

dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia i posiadanie w stażu służby co 

najmniej 5 lat: 

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

dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej lub 

2)   służby w Służbie Celno-Skarbowej. 

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

zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego osiągnął 

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

wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, 
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niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku 

służbowego. 

Art. 13. 

1. [Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

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

Więziennej traktuje się:] 

<Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie 

Celno-Skarbowej i w Służbie Więziennej traktuje się:> 

1)   okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa; 

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

Obywatelskiej, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2; 

1b)   (uchylony); 

1c)   okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na zasadach 

określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2; 

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) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, 

strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i 

organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, 

strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant 

Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.> 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do służby w latach 1944-1956 w charakterze funkcjonariusza 

organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, jeżeli przy 

wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz popełnił przestępstwo przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela i za to został 

zwolniony dyscyplinarnie, umorzono wobec niego postępowanie karne ze względu na 

znikomy lub nieznaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu lub został skazany 

z winy umyślnej prawomocnym wyrokiem sądu. 

<3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości na podstawie niniejszego 

rozdziału okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie traktuje się jako okresów 

równorzędnych ze służbą osobie, która przed dniem 1 stycznia 2013 r. nie pełniła 

służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 

Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej lub 

zawodowej lub kandydackiej służbie wojskowej lub służby, o której mowa w ust. 1 

pkt 1a, 1c, 3 i 4, lub nie posiada okresów zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 

4.> 

Art. 18a. 

[1. Funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do służby w 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie 

Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej emerytura przysługuje na zasadach i w 

wysokości określonych w niniejszym rozdziale.] 

<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, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony 

Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, 

Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej emerytura przysługuje na 

zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale.> 

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

2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem: 
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1)   pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie 

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

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

przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

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, 

Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-

Skarbowej lub w Służbie Więziennej.] 

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

zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej 

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

Więziennej.> 

2. 
(13)

 Jako równorzędne ze służbą, o której mowa w ust. 1, traktuje się okresy: 

1)   służby w Biurze Ochrony Rządu; 

2)   służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej [.] 

<;> 

<3) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej  na stanowiskach pracy: strażnik, 

strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i 

organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, 

strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant 

Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.> 

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

2017 r. poz. 2067); 

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 2017 r. poz. 1920); 

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. z 2017 r. poz. 861 i 1321); 

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

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1993); 

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 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.); 

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

Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985 i 1321); 

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 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567); 

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

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321); 

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

Służbie Celnej oraz w przypadku łączenia lub znoszenia jednostek organizacyjnych 

podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeśli 

funkcjonariusz celny nie otrzyma lub odmówi przyjęcia propozycji pracy lub służby; 

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

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

łączenia lub znoszenia jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych, jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej nie 

otrzyma lub odmówi przyjęcia propozycji pracy lub służby [.] <;> 

<11) art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.> 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okresów służby funkcjonariusza nie uważa się 

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

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

ubezpieczeń społecznych. 

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

okresów służby jako okresów składkowych albo jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła 

przed dniem nabycia prawa do emerytury. 

 

Art. 18f. 

1. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez 

okres kolejnych 10 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 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

<2a. W przypadku gdy do okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa w 

ust. 1 i 2, zalicza się okresy wskazane w art. 18b ust. 2 pkt 3, do ustalenia podstawy 

wymiaru emerytury  przyjmuje się również wynagrodzenie stanowiące podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie 

społeczne, na podstawie przepisów prawa polskiego, przysługujące w tych okresach, 

obliczone odpowiednio na zasadach określonych w ust. 3. W tym przypadku za 

roczną kwotę przeciętnego uposażenia funkcjonariusza przyjmuje się roczną kwotę 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszoną za dany rok 

kalendarzowy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W stosunku do okresów przypadających przed 

dniem 1 stycznia 2003 r. za roczną kwotę przeciętnego uposażenia przyjmuje się 

roczną kwotę przeciętnego wynagrodzenia w danym roku ogłaszaną corocznie przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

2b. Do podstawy wymiaru emerytury, o której mowa w ust. 1, przy obliczaniu której 

przyjmowane jest wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2a, dolicza się kwoty 

przysługujących w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności 

do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, 

świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia 
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wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego, a także wartość rekompensaty 

pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. poz. 

294 oraz z 2008 r. poz. 1056). 

2c. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, przy obliczaniu której przyjmowane 

jest wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia się kwoty wynagrodzeń za 

czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i 

opiekuńczego przysługujących w roku kalendarzowym przypadającym po roku 

2004, z tym że łączna kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe oraz wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 

rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której 

mowa w art. 4 pkt 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.> 

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.] 
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<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 lub wskazał okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 18b 

ust. 2 pkt 3, stosunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do 

poszczególnych okresów służby lub zatrudnienia.> 

 

Art. 21. 

1. [Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekające w 

sprawach kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej, komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefowi Agencji Wywiadu, a także wojskowe komisje lekarskie w stosunku do 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego 

orzekają także o:] 

<Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekające 

w sprawach kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, komisje lekarskie podległe Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a także 

wojskowe komisje lekarskie w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego orzekają także o:> 

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

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

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

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3)  (uchylony). 

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

podstawie wiedzy medycznej, biorąc pod uwagę rokowania odzyskania zdolności do 

służby. 

1b. (uchylony). 
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1c. W stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwe w 

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

do spraw wewnętrznych. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

Art. 29. 

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

prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub podległych im organów, albo 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze 

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

odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy. 

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

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

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

emerytach i rencistach. 

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

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

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

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej.] 

<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, 

funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.> 

 

[Art. 30. 

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

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

przewidzianych dla funkcjonariuszy.] 
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<Art. 30. 

Emerytom i rencistom policyjnym, z wyjątkiem emerytów i rencistów Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej zapewnia się pomoc w 

budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy.> 

 

Art. 32. 

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

zaopatrzenia ustala w formie decyzji: 

[1)    w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin - organ 

emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;] 

<1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, 

Służby Celno-Skarbowej oraz członków ich rodzin – organ emerytalny określony 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;> 

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

Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin - wojskowy organ emerytalny 

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

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225); 

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

emerytalny określony przez Ministra Sprawiedliwości. 

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

uzasadnieniem oraz pouczeniem. 

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

spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa 

Agencji Wywiadu oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, 

określą, w drodze rozporządzenia, organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zakres ich 

działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz 

sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców, mając na uwadze 
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zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności związanych z ustalaniem prawa do 

zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

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

wniosek zainteresowanego. 

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

terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

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

właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

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

decyzji w terminie określonym w ust. 3a. 

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

zwłoce z powodu niemożności ustalenia wysokości świadczenia lub innych okoliczności, 

organ emerytalny przyznaje osobie uprawnionej świadczenie w kwocie zaliczkowej. 

 

[Art. 33a. 

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

emeryt ponownie został przyjęty do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej albo został powołany do 

zawodowej służby wojskowej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób 

określony w art. 33b i art. 33c.] 

<Art. 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, 

Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej albo został powołany do zawodowej 

służby wojskowej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony 

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

[1. W przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej i 

pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek 

emeryta ustala się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony odpowiednio 

w art. 5 ust. 1 albo ust. 1a albo w art. 18f.] 

<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, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej i pełnienia tej 

służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta 

ustala się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony odpowiednio 

w art. 5 ust. 1 albo ust. 1a albo w art. 18f.> 

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

 

Art. 38. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 

Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Obrony Narodowej po 

zasięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu 

Wojskowego, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, określą, w 

drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Kancelarii 

Sejmu, Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, oraz Minister Sprawiedliwości, 

każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia:> 

1)   tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego 

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

oraz sposób i terminy wypłaty świadczeń, 

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

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

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

do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji, 

mając na względzie zapewnienie realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia 

emerytalnego oraz zapewnienie sprawności postępowania w tym zakresie. 

 

[Art. 40a. 

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej 

lub Służbie Więziennej albo powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.] 

 

<Art. 40a. 

 Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby 

w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej 

albo powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) 

 

Art. 134. 

[§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich 
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przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą 

służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 

służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.] 

<§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich 

przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących 

zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której 

żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do 

wezwania.> 

§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji 

odpowiedniego zakładu. 

§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata niebędącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub 

pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej. 

 

Art. 309. 

Śledztwo prowadzi się w sprawach: 

1)   w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego; 

[2)    o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego;] 

<2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego,> 

3)   o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii 

Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu 

nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie 
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spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych 

funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych; 

4)   o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia; 

5)   o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze 

względu na wagę lub zawiłość sprawy. 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 111a. 

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

fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu 

państwa w przypadku, gdy: 

1)   właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu 

prawa do emerytury: 

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

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

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

[b)  
(7)

 obliczonej na podstawie art. 15, art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na 

podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

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

U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321);] 

<b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na 

podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 
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Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138);> 

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego 

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

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

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

3)   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka 

otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej 

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

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. 

poz. 2 i 38); 

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

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

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

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

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

opłaty. 

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

Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z 

Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym 

wykreśleniu fundusz emerytalny. 

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

funduszem staje się nieważna z mocy prawa. 

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

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

termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń. 
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USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

zwanego dalej "wynagrodzeniem rocznym". 

2. Przez użyte w ust. 1 określenie "pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się 

pracowników: 

1)   państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są 

kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; 

2)   zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz 

sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948); 

3)   samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

wymienionej w pkt 2; 

4)   biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo 

zespołów parlamentarnych. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   osób, o których mowa w: 

a)  art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. 

poz. 1348 i 1960); 

b)  (utraciła moc); 

[2)   
(1)

 żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.] 

<2) żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
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Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 8. 

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. 

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na 

podstawie 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 zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku 

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 

3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę nakładczą. 

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących 

się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), który 

wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza 

na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. 

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które 

wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie 

niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad 

obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

1)   osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2)   twórcę i artystę; 

3)   osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 
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a)  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

5)    osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie 

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, 

sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i 

lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. 

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo 

działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji 

audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i 

kaskaderów. 

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje 

w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw kultury
(
 ). 

10. Minister właściwy do spraw kultury
(
 ) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa 

w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania. 

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci 

własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma 

oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o 

pracę w celu przygotowania zawodowego. 
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12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 

wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich 

Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem 

alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie 

ukończyli 25. roku życia. 

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie 

obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej. 

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 

1)   Policji; 

2)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

2a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Straży Granicznej; 

<3a) Straży Marszałkowskiej;> 

4)   Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   Służby Więziennej; 

6)    Służby Celno-Skarbowej; 

6a)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego; 

7)   Biura Ochrony Rządu. 

 

Art. 22. 

1. Stopy procentowe składek wynoszą: 

1)   19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 

2)   8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe; 

3)   2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe; 

4)   od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe. 
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2. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają 

przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

3. W przypadku: 

1)   odprowadzania składki do otwartego funduszu emerytalnego część składki na 

ubezpieczenie emerytalne wynosząca: 

a)  2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez Zakład do wybranego 

przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, 

b)  4,38% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, 

2)   nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do otwartego funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w ust. 3d, część składki na ubezpieczenie emerytalne 

wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- z uwzględnieniem art. 111. 

3a. Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie ewidencjonuje na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa w ust. 3, w przypadku 

zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego do 

emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 

14: 

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

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 1321) lub 

[2)   ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

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

715, 1321 i 1386).] 

<2) 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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 
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Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138).> 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

3d. Zakład zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, od dnia następującego po dniu poinformowania przez 

Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz 

emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat 

od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3e. Przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

a, należnej za okres do dnia, o którym mowa w ust. 3d, opłaconej lub zidentyfikowanej po 

tym dniu. 

3f. Składkę, o której mowa w ust. 3e, ewidencjonuje się na subkoncie, o którym mowa w art. 

40a. 

3g. Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie ewidencjonuje na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa w ust. 3, osobom, którym 

ustalono prawo do emerytury albo emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b 

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

Społecznych, z zastrzeżeniem ust. 3h. 

3h. Zakład ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składki osobom mającym 

ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do emerytury pomostowej albo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości określonej w art. 112 ust. 2-4 jest 

odprowadzana przez Zakład do FRD. 

 

Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 
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2)   wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 

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

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

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

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

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

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. 
(18)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do 

dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do 

emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane - nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy 

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

Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

1e. 
(19)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 

lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która 

nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 
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1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1)   wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej; 

2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek 

do tego funduszu; 

3)   o członkostwie w kasie chorych
(20)

 i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a)  o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

7)   niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664); 

12)  o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których 

ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego 

funduszu emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto; 
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13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 

a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w 

art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 

b)  o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym 

złożono wniosek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

[8a. 
(21)

 Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z 

ewidencji informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie 

emerytalne za okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub 

policyjnej.] 

<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 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych i 

zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby 

uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej.> 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

 

 

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

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 2. 

1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują: 

1)   ubezpieczonym - w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

2)   członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

[2. 
(1)

 Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują również 

żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

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

Skarbowej i Służby Więziennej, jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa lub 

utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych 

osób, oraz członkom rodzin pozostałym po tych osobach.] 

<2. 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 
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Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, jeżeli nie spełniają oni warunków do 

nabycia prawa lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po tych 

osobach.> 

Art. 6. 

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 

1)   ubezpieczenia; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o 

organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w 

art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej; 

3)   zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych: 

a)  okresy pozostawania duchownymi przed dniem 1 lipca 1989 r., pod warunkiem 

opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu 

ubezpieczeniu, 

b)  okresy przebywania duchownych na misjach oraz okresy prowadzenia przez 

duchownych działalności duszpasterskiej wśród Polonii, przypadające po dniu 14 

listopada 1991 r., do dnia wejścia w życie ustawy; 

4)   czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy 

zastępczych form tej służby; 

5)   działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także 

okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom 

wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

6)   pełnionej w Polsce służby: 

a)  w Policji (Milicji Obywatelskiej), 

b)  w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego 

oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa 

publicznego), 
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c)  w Straży Granicznej, 

<ca) Straży Marszałkowskiej,> 

d)  w Służbie Więziennej, 

e)  w Państwowej Straży Pożarnej, 

f)  w Służbie Celnej, 

g)  w Biurze Ochrony Rządu, 

h)   w Służbie Celno-Skarbowej; 

7)   pobierania zasiłku macierzyńskiego; 

8)   
(7)

 osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski 

na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność 

polityczną; 

9)   zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, 

jeżeli osoby te powróciły do kraju po dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za 

repatriantów; 

10)  świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r. 

2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. 

następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za 

które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: 

1)   zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia: 

a)  na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego 

wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie 

lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy 

albo rentę chorobową, 

b)  obywateli polskich za granicą - w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych 

i urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i w innych misjach lub misjach specjalnych, a także w 

innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, do których 

zostali delegowani lub skierowani; dotyczy to również członków rodziny 

delegowanego lub skierowanego tam pracownika, którzy podjęli zatrudnienie w 

tych placówkach w czasie pobytu za granicą, 
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c)  obywateli polskich za granicą - w organizacjach międzynarodowych, 

zagranicznych instytucjach i w zakładach, do których zostali skierowani w ramach 

współpracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych 

władz polskich; zgoda nie jest wymagana w stosunku do pracowników, którzy 

wyjechali za granicę przed dniem 9 maja 1945 r., 

d)  obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w 

okresie pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w 

Polsce; 

2)   pracy przymusowej: 

a)  wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej, 

b)  wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., 

c)  wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r., 

d)  wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i 

wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby 

wojskowej w Wojsku Polskim; 

3)   zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych 

w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.; 

4)   pracy wykonywanej w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary 

pozbawienia wolności, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego 

aresztowania - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru 

czasu pracy określonego dla takiej pracy; 

5)   niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie 

przepisów Kodeksu pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodowanie; 

6)   czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu 

niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym 

okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla 

bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy; 

6a)  
(8)

 niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji 

politycznych; 

7)   sprawowania mandatu posła lub senatora w Państwie Polskim; 

8)   internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178); 
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9)   wykonywania działalności twórczej lub artystycznej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których ubezpieczony był zwolniony od opłacania 

składki, 

b)  przypadającej przed dniem 1 stycznia 1974 r., uznane przez Komisję do Spraw 

Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającą przy ministrze właściwym do 

spraw kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał składki na 

ubezpieczenie społeczne po dniu 31 grudnia 1973 r.; 

10)  pracy adwokatów wykonywanej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których występowało zwolnienie od opłacania 

składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

11)  wykonywania na obszarze Państwa Polskiego pracy nakładczej: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, 

jeżeli w tych okresach osoba wykonująca taką pracę uzyskiwała wynagrodzenie w 

wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia, 

określonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy; 

12)  pracy na obszarze Państwa Polskiego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w 

innych spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, w zespołowych gospodarstwach rolnych spółdzielni kółek rolniczych 

zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 

pracy na rzecz tych spółdzielni: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

13)  pracy na obszarze Państwa Polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki 

uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz współpracy 

przy wykonywaniu takiej umowy: 
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a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których 

występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1976 r., jeżeli umowa odpowiadała 

warunkom ubezpieczenia obowiązującym w tym dniu; 

14)  pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których 

występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli 

prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadało warunkom ubezpieczenia; 

15)  współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze 

Państwa Polskiego objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz okresy 

kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub 

w których występowało zwolnienie od opłacania składki; 

16)  ubezpieczenia społecznego duchownych na obszarze Państwa Polskiego, za które 

opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od 

opłacania składki; 

17)  pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu na 

obszarze Państwa Polskiego po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem okresów 

pobierania stypendium przez osoby uczące się lub studiujące w systemie studiów 

dziennych. 

3. Za okresy zatrudnienia i okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego, o których mowa w 

ust. 2, uważa się: 

1)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych granicach oraz  

2)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej przed ustaleniem jej obecnych granic. 

 

Art. 32. 

1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o 

których mowa w ust. 2 i 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1. 
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1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze nie uwzględnia się: 

1)   okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 

1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa. 

2)   (uchylony). 

2. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej 

szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających 

wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub 

otoczenia. 

3. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnym charakterze uważa się: 

1)   pracowników organów kontroli państwowej; 

2)   pracowników organów administracji celnej; 

3)   pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną; 

4)   dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji 

oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, 

objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy; 

5)   nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących 

pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela; 

[6)    żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby 

Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej;] 

<6) żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, 

Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej;> 
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7)   pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-

5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 736 i 1169). 

4. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na 

podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, 

ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

4a. (utracił moc). 

5. Odrębne przepisy określają zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, 

nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 

 

Art. 45. 

1. Za okresy zaliczane do okresów zatrudnienia na kolei uważa się okresy:  

1)   przerwy w pracy na kolei obejmującej okresy wymienione w art. 44 pkt 6 i 7; 

2)   zatrudnienia poza koleją w okresie po dniu 31 sierpnia 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. 

pracowników, którzy w dniu 31 sierpnia 1939 r. byli zatrudnieni na kolei i po dniu 9 

maja 1945 r. podjęli ponownie w Polsce zatrudnienie na kolei; 

3)   pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu, 

wypłacanego przez kolejowy klub sportowy, jeżeli osoba pobierająca stypendium 

przed okresem jego pobierania była zatrudniona na kolei. 

2. Okresy działalności kombatanckiej, służby wojskowej oraz służby w: 

1)   Policji (Milicji Obywatelskiej), 

2)   Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), 

3)   Straży Granicznej, 

<3a) Straży Marszałkowskiej,> 

4)   Służbie Więziennej, 

5)   Państwowej Straży Pożarnej, 

6)   Biurze Ochrony Rządu 

traktuje się na równi z okresami zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei. 

 

Art. 85. 

1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 
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1)   1000,00 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 

2)   750,00 zł miesięcznie - dla osób częściowo niezdolnych do pracy. 

2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i art. 87, 

oraz renty rodzinnej wynosi 1000,00 zł miesięcznie. 

2a. 
(33)

 Jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana na podstawie art. 24a lub art. 27a, 

osobie niemającej okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia tej 

emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od obowiązujących od terminu 

waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę tę 

podwyższa się odpowiednio do: 

1)   kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, jeżeli emerytura z urzędu została 

przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy; 

2)   kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2, jeżeli emerytura z urzędu została 

przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy. 

3. 
(34)

 Kwoty najniższych świadczeń, o których mowa w ust. 1-2a, podwyższa się przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w art. 89-94. 

4. Świadczenia ustalone w kwotach niższych niż określone w ust. 1-3, w tym także 

świadczenia ustalone wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 oraz w 

art. 73 ust. 3 i 4, podwyższa się do tych kwot z urzędu, a jeżeli ich wypłata była 

wstrzymana - po wznowieniu wypłaty. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się do świadczeń przyznanych zgodnie z postanowieniami umów 

międzynarodowych ubezpieczonym zamieszkałym w Polsce, w taki sposób, aby suma 

świadczenia przyznanego na podstawie ustawy i świadczenia zagranicznego nie była 

niższa od kwoty świadczeń określonych w ust. 1-3. 

[6. 
(35)

 Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury, 

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

obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 ) lub do emerytury policyjnej obliczonej według zasad 

określonych w art. 15a i art. 15d ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

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

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321). 

<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 

2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138) lub do emerytury policyjnej obliczonej 

według zasad określonych w art. 15a i art. 15d ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 

132 i 138).> 

 

Art. 95. 

1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie 

wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. 

[2. 
(39)

 Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do 

emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem 

przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad 

określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 15d lub art. 

18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<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 
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wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona 

według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub 

art. 15d lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z 

prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. 

 

 

Art. 173. 

1. Dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w 

życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali 

płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. 

[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, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, 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.] 

<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, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, urodzonych po dniu 

31 grudnia 1948 r., jeżeli przed dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie i 
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nie mają ustalonego prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym tych osób.> 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się również do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1a, którzy 

po zwolnieniu ze służby nabyli prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego, a 

następnie utracili to prawo w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia 

publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu 

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

Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia 

praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed 

zwolnieniem ze służby. 

2. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w 

art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone 

zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat. 

3. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy. 

4. Pierwszej waloryzacji kapitału początkowego dokonuje się od dnia 1 czerwca 2000 r. przez 

pomnożenie tego kapitału wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 1999 r., 

pomniejszonego o naliczone i potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe i chorobowe, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1998 r. 

5. Drugiej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2001 r. dokonuje się na zasadach 

określonych w art. 25 ust. 3-5, 9 i 10 oraz w art. 25a. 

5a. Trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych dokonuje 

się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-8 i 10 oraz w art. 25a. 

6. Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego. 

6a. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kapitał początkowy nie może ulec obniżeniu. 

 

 

USTAWA z dnia7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 620, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. poz. 138)   
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[o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjneg] 

<o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego> 

 

[Art. 1.
 

1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

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

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego za szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa 

znajdującym się w dyspozycji organu lub jednostek organizacyjnych podległych, 

podporządkowanych albo nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw 

wewnętrznych, do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza Straży 

Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Biura Ochrony 

Rządu, strażaka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby Więziennej, 

funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

2)   uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi - należy przez to rozumieć uposażenie 

zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne funkcjonariuszowi w dniu 
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wyrządzenia szkody, a w przypadku szkody powstałej po rozwiązaniu stosunku 

służbowego - należne w dniu zwolnienia ze służby.] 

 

<Art. 1. 

1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego za szkody 

wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji 

organu lub jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych albo 

nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, do spraw 

finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Sejmu, Ministra 

Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 

Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu 

Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza Straży 

Granicznej, funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, strażaka 

Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby Więziennej, 

funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

2) uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi – należy przez to rozumieć 

uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne 

funkcjonariuszowi w dniu wyrządzenia szkody, a w przypadku szkody powstałej 

po rozwiązaniu stosunku służbowego – należne w dniu zwolnienia ze służby.> 
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USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138) 

Art. 3. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

[1)   
(2)

 broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy oddelegowanych do Biura 

Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych 

formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują 

odrębne przepisy;] 

<1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych 

państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i 

amunicji regulują odrębne przepisy;> 

2)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi 

realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 

2a)  broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw 

członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych organów Rzeczypospolitej 

Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

2b)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących 

udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o 

udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub 

wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

295); 

3)   obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla 

obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu 
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przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę 

broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4)   przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283). 

 

Art. 15. 

1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 

1)   niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), lub o znacznie 

ograniczonej sprawności psychofizycznej; 

3)   wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 

4)   uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 

5)   nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: 

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

b)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: 

-      przeciwko życiu i zdrowiu, 

-    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, 

stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 

lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. 

3. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która 

zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji 

orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należą do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane 

przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku. 
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4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 

obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia 

lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, 

że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, 

lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym 

właściwy organ Policji. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 

1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której 

mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60), ubiegających się lub posiadających 

dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w 

trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba 

posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do 

niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia 

wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog 

zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji. 

[6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych 

państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają 

przydzieloną im broń służbową.] 

<6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 

Rządu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, 

Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych 

i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.> 
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7. (uchylony). 

8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana 

badaniu. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów 

chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod 

uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni 

pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią. 

 

Art. 16. 

1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać 

egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów 

dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą 

bronią. 

[2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub 

pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w 

zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie 

broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.] 

<2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych 

państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie 

broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie 

broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.> 
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3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i 

zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za 

egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej, dotyczącej znajomości 

przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z 

części praktycznej, dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki 

odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w zależności od celu, w jakim ma być 

wydane pozwolenie na broń. 

 

 

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948 oraz z 2018 r. 

poz. 138) 

Art. 2. 

Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które 

prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej 

dalej "ustawą o finansach publicznych"; 

[2)   
(1)

 pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1, 

oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową, funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej - z wyjątkiem 

pełniących służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej i Służby Celno-

Skarbowej;] 

<2) pracownicy – rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 

1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą 

służbę wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową, 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej – z wyjątkiem pełniących służbę 

kandydacką – oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
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Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej i Służby Celno-

Skarbowej;> 

3)   wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz uposażenia, 

nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi 

przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których 

mowa w pkt 2; 

4)   średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na dany 

rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego; 

5)   (uchylony); 

6)   kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej 

sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla osób, o 

których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 

1475 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 6. 

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w 

Rejestrze, przysługuje: 

1)   Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów; 

3)   Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów; 

3a)  Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do 

Parlamentu Europejskiego; 

3b)  Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3c)  okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i 

senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3d)  terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 
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3e)  gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta; 

4)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku 

z prowadzonym postępowaniem; 

5)   Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

6)   prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności 

sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

[7)   
(5)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Krajowej Administracji Skarbowej , Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania 

nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;] 

<7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży 

Marszałkowskiej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim 

jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w 

ustawie;> 

7a)   (uchylony); 

7b)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

8)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w 

sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

9)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym 

organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione 

potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 

10)  pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw 

publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, 
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wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej; 

10a)  osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w przypadkach, w których z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub 

wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów 

oraz wspólników; 

11)  władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności; 

12)  organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, 

gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie 

fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w 

Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 

2018 r. poz. 138) 

Art. 30. 

1. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na podstawie dokumentu 

uprawniającego do nabycia i sprzedaży. 

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby oraz technologia o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie podmiotom określonym w 

niniejszej ustawie, z tym że: 

1)   materiały wybuchowe sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcy i jednostce naukowej, którzy przedłożą: 
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-          koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu materiałami wybuchowymi, 

-          koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

amunicji, 

-          pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów 

wybuchowych wydane odpowiednio przez wojewodę lub inny organ uprawniony 

do wydania takiego pozwolenia na podstawie odrębnych przepisów, 

[b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ,] 

<b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowskiej po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy 

organ,> 

c)  innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne 

przepisy, na warunkach w nich określonych; 

2)   broń oraz istotne części broni sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą 

zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ 

wojskowy, uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy 

broni, 

b)  cudzoziemcom na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu bronią, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania broni - zgodnie z zakresem koncesji, 
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e)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób 

rodzajów amunicji wytwarzanej na podstawie koncesji, 

[f)  
(3)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

g)  
(4)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, 

Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, 

Straży Parkowej, Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na 

podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,] 

<f) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy 

organ, 

g)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, 

Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego – na podstawie 

dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,> 

h)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, uprawnionym do posiadania 

broni na podstawie świadectwa broni - na podstawie zaświadczenia właściwego 

organu Policji, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości 

egzemplarzy broni, 

i)  innym podmiotom, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy, na 

warunkach w nich określonych; 

3)   amunicję sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: 

-          legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, 
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-          zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ 

wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby 

egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni, 

b)  cudzoziemcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu amunicją, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie 

broni - w ilości niezbędnej do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza 

broni palnej przeznaczonej do sprzedaży, 

[e)  
(5)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

f)  
(6)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej 

Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży 

Parkowej, Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na 

podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,] 

<e)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy 

organ, 

f)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, 

Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie 

dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,> 

g)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym na podstawie pisemnej zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia strzeleckiego, 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

h)  innym podmiotom, których dostęp do amunicji regulują odrębne przepisy, na 

warunkach w nich określonych; 

4)   istotne części amunicji sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w której te 

części występują; 

5)   proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza 

broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej; 

6)   proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni 

palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę 

broni palnej; 

7)   wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, 

[b)  
(7)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży 

Pożarnej, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego 

przez właściwy organ, 

c)  
(8)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ,] 

<b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży 

Marszałkowskiej po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, 

wystawionego przez właściwy organ, 

c)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, Służbie Celno-
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Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ,> 

d)  innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych; 

8)   kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i 

innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz 

przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych 

przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w 

zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji 

pracownika ochrony fizycznej; 

9)   technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie: 

-          obrotu określonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, 

-          wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, których 

dotyczy dana technologia, 

[b)  
(9)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ.] 

<b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy 

organ.> 
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3. Przedsiębiorca, który sprzedaje materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i 

technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązany jest poinformować 

o dokonanej transakcji organ, który wydał dokument uprawniający do zakupu. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie transakcji dotyczących broni i amunicji za pośrednictwem 

sieci teleinformatycznej. Strony transakcji opatrują dokumenty dotyczące obrotu bronią i 

amunicją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określą, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb, formę i zakres przekazywania przez przedsiębiorców informacji o dokonanej 

transakcji, o której mowa w ust. 3 i 4, organowi wydającemu dokument uprawniający 

do zakupu, 

2)   szczegółowe zasady i sposób udokumentowania odstrzelenia nabojów z broni 

wprowadzanej do obrotu, 

3)   szczegółowe zasady sprzedaży dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

4)   zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad sprzedaży dotyczących materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, 

5)   szczegółowe zasady dotyczące obrotu bronią i amunicją za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej 

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa. 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 

kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 19. 

Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania 

informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami 

uprawnionymi", są: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 
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2a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

2b)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3)   organy Straży Granicznej; 

<3a) Straż Marszałkowska;> 

4)   (uchylony) 

5)   organy celne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   (1) organy Krajowej Administracji Skarbowej; 

7a)  (2) (uchylony); 

8)   Biuro Ochrony Rządu; 

9)   Żandarmeria Wojskowa; 

10)  organy informacji finansowej; 

11)  (uchylony) 

12)  organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i 

repatriacji; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

13a)  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego 

przedstawiciel; 

13b)  krajowy administrator, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1); 

14)  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów 

Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej; 

15)  dyrektorzy parków narodowych. 

 

 

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

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) 

[Art. 11. 

Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej 

"Kolegium", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania 



- 93 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

i koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej "służbami specjalnymi", 

oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji 

Skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 11. 

Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej 

„Kolegium”, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, 

nadzorowania i koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

zwanych dalej „służbami specjalnymi”, oraz podejmowanych dla ochrony 

bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej 

Administracji Skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.> 

Art. 12. 

1. Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach: 

1)   powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

2)   kierunków i planów działania służb specjalnych; 

3)   szczegółowych projektów budżetów służb specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez 

Radę Ministrów; 

4)   projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących 

działalności służb specjalnych; 

5)   wykonywania przez służby specjalne powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i 

planami działania tych służb; 

6)   rocznych sprawozdań przedstawianych przez Szefów z działalności podległych im 

służb specjalnych; 

[7)    koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działalności 

służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem 
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Ochrony Rządu, Krajową Administracją Skarbową, organami informacji finansowej i 

służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania 

w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;] 

<7) koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także 

działalności służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Strażą 

Marszałkowską, Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Państwa, Krajową 

Administracją Skarbową, organami informacji finansowej i służbami 

rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w 

dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;> 

8)   współdziałania podmiotów, o których mowa w art. 10, ze służbami specjalnymi; 

9)   współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw; 

10)  organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i międzynarodowej 

pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy organami administracji rządowej; 

11)  ochrony informacji niejawnych dotyczących: 

a)  zagrożeń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

b)  sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia o zasięgu ogólnokrajowym, 

powstałej wskutek ujawnienia informacji niejawnych, oraz dokonywanie oceny 

skutków ujawnienia takich informacji, 

c)  projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących 

ochrony informacji niejawnych, 

d)  innych spraw zlecanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz 

wnoszonych przez ministrów w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną 

informacji niejawnych. 

2. W skład Kolegium wchodzą: 

1)   przewodniczący - Prezes Rady Ministrów; 

2)   sekretarz Kolegium; 

3)   członkowie: 

a)  minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

b)  minister właściwy do spraw zagranicznych, 

c)  Minister Obrony Narodowej, 

d)  minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

e)  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 
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4)   minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności 

służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także: 

1)   Szef ABW; 

2)   Szef AW; 

2a)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

3a)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

4)   Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może delegować swojego przedstawiciela do udziału 

w posiedzeniach Kolegium, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"ściśle tajne". 

5. Przewodniczący Kolegium może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium 

przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów 

państwowych oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na 

tematykę obrad. 

6. Sekretarza Kolegium powołuje, spośród osób spełniających wymagania określone w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "ściśle tajne", i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

7. Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do 

organów administracji rządowej o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach 

rozpatrywanych przez Kolegium. 

8. Obsługę Kolegium zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

9. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Kolegium, 

2)   zakres czynności sekretarza Kolegium 

- w sposób zapewniający sprawną pracę Kolegium. 

 

Art. 59a. 

1. Komisje lekarskie, o których mowa w art. 59, są również właściwe w sprawach: 

1)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek 

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w 
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związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, a także związku 

śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą pozostającą w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 

2)   uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty 

policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 

a także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, 

emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

3)   kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają na 

wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej wynika, że do wydania orzeczenia 

niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, komisja lekarska może skierować 

funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w podmiocie leczniczym może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza. 

4. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej wyższego 

stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

[5. 
(4)

 W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<5. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również 

o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 
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6. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć służbowych z 

powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

7. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą zwolnienia 

od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, zaświadczenie to traci 

ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia badania lekarskiego 

przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

8. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub uniemożliwia ich 

przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich mimo wezwania komisji 

lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie 

wskazanym w wezwaniu. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 

10. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w razie 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 

rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu 

gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w 

inny sposób niezgodny z jego celem. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza o dokonanym 

ustaleniu. 

12. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w 

ust. 1; 

2)   tryb kierowania do komisji lekarskich oraz podmioty właściwe w tych sprawach; 

3)   szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym 

niezbędną dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę 

orzeczenia; 

4)   wzory orzeczeń komisji lekarskich w tych sprawach. 
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13. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12, należy w szczególności uwzględnić 

potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz przejrzystości stosowanych 

kryteriów oceny stanu zdrowia funkcjonariusza, jak również jednolitości sposobu 

orzekania o stanie zdrowia funkcjonariusza. 

 

Art. 77. 

[1. Osobę przyjmowaną do służby w ABW albo AW i posiadającą stopień wojskowy, 

policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Służby Więziennej można mianować na odpowiedni stopień we właściwej Agencji.] 

<1. Osobę przyjmowaną do służby w ABW albo AW i posiadającą stopień wojskowy, 

policyjny, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej 

można mianować na odpowiedni stopień we właściwej Agencji.> 

2. Osobę przyjętą do służby w ABW albo AW i posiadającą stopień Urzędu Ochrony 

Państwa, Szef Agencji mianuje na równorzędny stopień tej Agencji. 

3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika, 

stopień podkomisarza Policji, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień 

podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży 

Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej, mianuje się na stopień podporucznika 

właściwej Agencji. 

[Art. 113. 

Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego 

na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu według norm 

powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.] 

 

<Art. 113. 

Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu 

mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu według norm powszechnie 

obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.> 

 

Art. 131. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 128 ust. 1 pkt 

2-4. 

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

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

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

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

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

oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania 

renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 

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

 

 

 



- 100 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty 

uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, 

b)   dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud 

uranu i batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 
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–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i 

pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
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Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1530), stypendia 

doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1463 i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub 

studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
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–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz 

pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

–   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4c; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4c; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 
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[5)   
(2)

 emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

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

rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także 

uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów 

powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a 

także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub 

chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;] 

<5) emeryturach i rentach – oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

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

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju 

sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie 
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Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy 

określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach 

o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych 

w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;> 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 
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15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 

2017 r. poz. 1428); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

18)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy; 



- 107 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 

przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 

r. poz. 460 i 819), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  (uchylona), 
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h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) 

Art. 71. 

1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, 

jeżeli: 

1)   nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 

2)   w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie 

przez okres co najmniej 365 dni: 

a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się 

okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, 

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu 

dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, 
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d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary 

pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy 

czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 

stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, 

h)  był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, 

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 

wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy. 

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 

[1)    zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, 

służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, 

okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub 

służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz 

zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze 

funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

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

rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715); 
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<1) zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby 

przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby 

wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie 

cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o 

którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;> 

2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, 

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej 

pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych 

zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, 

stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 

wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania 

przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę; 

6)   świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 

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

poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60); 

7)   pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z 

prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 
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8)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.); 

9)   pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata 

prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana. 

3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed 

ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia 

wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie 

pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje 

prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem 

wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. 

4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej 

lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i 

przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 

upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w 

okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia 

udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1. 

7. (uchylony) 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy 
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wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej 

wysokości. 

Art. 104. 

1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają: 

1)   pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: 

a)  pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 

b)  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

c)  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za 

osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

d)  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub 

tymczasowego aresztowania, 

e)  pobierające stypendia sportowe, 

f)  otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie 

górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie 

świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu 

szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach, 

[g)   za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do 

nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

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

Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których, po zwolnieniu ze służby lub 

rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i 



- 114 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub 

stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,] 

<g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków 

do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których, po zwolnieniu ze służby lub 

rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w 

okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,> 

h)  za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki 

do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 

1a)  (uchylony); 

2)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie 

usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład 

gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe; 

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: 

a)  duchownych, 

b)  pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, 

c)  pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

ca)  pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów zasiłek dla opiekuna, 

d)  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

e)  żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, 

f)  odbywających zastępcze formy służby wojskowej, 
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g)  przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek 

macierzyński, 

h)  pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 

i)  osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa 

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

j)  osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 

3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek 

opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę. 

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu 

pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 

 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 
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e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 

odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu 

zatrudnienia; 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, 

służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 

4)   osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)   funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

<10a) funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej;> 

11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 
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12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu 

ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 

o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20)  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)   słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 
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inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 

osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z 

przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.) 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 
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31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-

37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego 

osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26-28b, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 87. 

1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 i art. 86, 

są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie 

przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek 

nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia 

następnego miesiąca. 

1a. Rolnicy, o których mowa w art. 84a, są obowiązani opłacać, bez uprzedniego wezwania, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy 
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miesiąc, kwartalnie - w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników. 

1b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur i rent rolniczych wypłacanych raz na 

kwartał jest odprowadzana w całości w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym świadczenie zostało wypłacone. 

2. W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń 

przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań 

wojennych jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych: 

1)   nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych; 

2)   wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej. 

3. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za 

zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-8, 8b-33 i 35 oraz w art. 68 

są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z 

zastrzeżeniem pkt 2; 

1a)  osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 8a są opłacane i ewidencjonowane w centrali 

Funduszu; 

2)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 16 pobierających świadczenia 

emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osób 

wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

3)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 są opłacane i ewidencjonowane w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

4a. Składka osób prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych na wspólny 

rachunek jest ewidencjonowana na indywidualnych kontach tych osób w wysokości 

proporcjonalnej do ich udziału w prowadzonej produkcji. W przypadku braku określenia 

wielkości udziałów przyjmuje się, że są one równe. 

4b. Ewidencjonowanie składki małżonków prowadzących działalność w zakresie działów 

specjalnych następuje w równych częściach. 
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4c. Przepisy ust. 4a i 4b nie dotyczą ubezpieczonych, którzy odrębnie deklarują kwotę 

dochodu z działów specjalnych. 

5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje 

pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do 

centrali Funduszu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne 

i należności pochodne od składek niezwłocznie do centrali Funduszu, nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w art. 47 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie do centrali Funduszu lub - na jego wniosek - do oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, dane o ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia 

zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonych, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 7-9 i 13, 

oraz o opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, i w imiennym raporcie miesięcznym, oraz 

o odsetkach za zwłokę, w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek 

oraz dokumentów umożliwiających ustalenie ich wysokości i rozdzielenie ich na 

ubezpieczonych. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie centrali Funduszu lub oddziałowi wojewódzkiemu 

Funduszu, na ich wniosek, dane związane z: 

1)   ustaleniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji; 

2)   potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z 

przepisami o koordynacji, dotyczące: 

a)  stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy, 

b)  nazwy, rodzaju lub kategorii choroby zawodowej oraz stwierdzonego naruszenia 

sprawności organizmu w wyniku tej choroby, 
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c)  wypłacenia zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku 

przy pracy oraz przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z 

wypadkiem przy pracy, a także okresu, za który zostały wypłacone, 

d)  uznania zdarzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego za wypadek przy pracy. 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7-10 i 

13, zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, po przeprowadzeniu ich 

weryfikacji polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi ewidencją 

PESEL. 

9a. W przypadku gdy Fundusz na podstawie danych otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzi, że osoba podlega 

w tym samym czasie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zarówno z tytułu objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem społecznym rolników, przekazuje tę 

informację do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu sprawozdanie zawierające informacje, w podziale na 

poszczególnych ubezpieczonych, o należnej składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

podane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach 

miesięcznych, za dany kwartał, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca 

następującego po tym kwartale. 

10a. Do 10. dnia każdego miesiąca organ prowadzący centralną ewidencję PESEL przekazuje 

do centrali Funduszu w formie elektronicznej: 

1)   zbiór nowo nadanych w poprzednim miesiącu numerów PESEL i odpowiadające im: 

imiona, nazwiska i nazwiska rodowe oraz wskazanie rodzaju i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość danej osoby; 

2)   zbiór zawierający numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska 

rodowe osób, których zgon został zgłoszony w poprzednim miesiącu; 

3)   informacje o zmianie danych objętych zbiorami, o których mowa w pkt 1 i 2. 

10b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 10a, uzgadnia organ 

prowadzący ewidencję numerów PESEL i Fundusz. 

10c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 
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pkt 8a, przekazują do centrali Funduszu odpowiednio dane dotyczące wszystkich osób 

pobierających zasiłki, o których mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły 

wniosek o emeryturę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10f, 

oraz o pracownikach korzystających z urlopu bezpłatnego. 

10d. Zakres danych dotyczących wszystkich osób posiadających prawo do zasiłku, o których 

mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, o 

których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 

4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio powstania i ustania prawa do zasiłku 

albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a w przypadku osób, o których mowa 

w art. 67 ust. 6 - także okres, na który przyznano prawo do zasiłku, określony w decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

10e. Zakres danych dotyczących pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego obejmuje 

dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, oraz datę rozpoczęcia i 

zakończenia urlopu bezpłatnego. 

10f. Organ emerytalny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 1321) oraz 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, 

<Straży Marszałkowskiej>, [Biura Ochrony Rządu] <Służby Ochrony Państwa>, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 

708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715, 1321 i 1386) wydaje osobie, która złożyła wniosek 

o emeryturę lub rentę, zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku oraz przekazuje 

niezwłocznie kopię tego zaświadczenia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

10g. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10f, zawiera dane, o których mowa w art. 188 ust. 

4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do 

centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń 
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Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmiot zobowiązany do 

przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych 

dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o 

których mowa w ust. 10c-10e, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i 

integralności przekazywanych danych. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji 

danych ubezpieczonych, o której mowa w ust. 9, oraz sposób postępowania Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie 

stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku 

stwierdzenia niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia poufności przekazywanych danych. 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 137. 

1. Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z 

uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3. 

2. Nauczyciel akademicki będący żołnierzem zawodowym ma prawo do zaopatrzenia 

emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin. 

[3.  Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych ma prawo do 

zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli spełnia 

warunki określone w tych przepisach.] 

<3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych ma prawo do 

zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
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Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli spełnia warunki określone w tych przepisach.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 98. 

1. W przypadku śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby. 

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza, pozostającej w związku z jego służbą, pozostałej po 

nim rodzinie przysługuje świadczenie pieniężne w podwójnej wysokości renty rodzinnej, 

wypłacane miesięcznie z budżetu państwa z części, której dysponentem jest CBA. 

[3.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który 

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

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, 

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

oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania 

renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

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

Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

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

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza Szef CBA. 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 

2018 r. poz. 138) 

Art. 4. 

1. Ustala się następujące kategorie zdolności do służby w SKW i SWW: 

1)   Z/SKW - zdolny do służby w SKW; 

2)   Z/SWW - zdolny do służby w SWW; 

3)   N/SKW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SKW; 

4)   N/SWW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SWW. 

2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby w SKW i SWW ustala wojskowa 

komisja lekarska, zwana dalej "komisją lekarską". 

2a. Komisja lekarska jest również właściwa w sprawach: 

1)   uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty 

policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 

a także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, 

emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

2)   kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2b. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

2c. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają 

na wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej wynika, że do wydania 

orzeczenia niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, komisja lekarska może 

skierować funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w podmiocie leczniczym 

może nastąpić po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza. 

3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

właściwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego fizycznej i 

psychicznej zdolności tej osoby do służby, a w razie potrzeby - również obserwacji w 

podmiocie leczniczym. 

3a. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej wyższego 

stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

[3b. 
(2)

 W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
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Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

<3b. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 

3c. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć służbowych z 

powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

3d. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą 

zwolnienia od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim zaświadczenie 

to traci ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia badania lekarskiego 

przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

3e. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub uniemożliwia 

ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich mimo wezwania 

komisji lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po 

terminie wskazanym w wezwaniu. 

3f. W przypadkach, o których mowa w ust. 3d i 3e, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 

3g. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w razie 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 

rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu 

gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w 

inny sposób niezgodny z jego celem. 
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3h. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza o dokonanym 

ustaleniu. 

4. Do komisji lekarskiej kierują z urzędu lub na wniosek zainteresowanego: 

1)   Szef SKW albo Szef SWW - kandydatów do służby odpowiednio w SKW albo SWW; 

2)   Szef SKW albo Szef SWW - podległych sobie funkcjonariuszy; 

3)   sąd, prokurator albo inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o 

przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej jest niezbędne w 

postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenie; 

4)   Minister Obrony Narodowej - wszystkich funkcjonariuszy. 

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w 

ust. 2, 2a i 4; 

2)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w 

SKW i SWW; 

3)   tryb kierowania do komisji lekarskich; 

4)   szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a i 4; 

5)   właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń w ramach nadzoru. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy w szczególności uwzględnić niezbędną 

dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę orzeczenia, 

niezbędne elementy orzeczeń i wzory orzeczeń, możliwość składania sprzeciwów przez 

członków komisji lekarskich, a także zatwierdzania orzeczeń przez komisje lekarskie 

wyższego szczebla. 

[Art. 73. 
 

Funkcjonariusz SKW albo SWW zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu 

mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

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

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do 

przydzielonego lokalu według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony 

do zamiennego lokalu mieszkalnego.] 



- 129 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 73. 

Funkcjonariusz SKW albo SWW zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do 

lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

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

Służby Więziennej oraz ich rodzin zachowuje prawo do przydzielonego lokalu według 

norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 

mieszkalnego.> 

Art. 91. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 88 ust. 1 pkt 

2-4. 

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

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

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

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

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

oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania 

renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. 
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USTAWA 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 2017 r. poz. 

2186) 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1998); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 



- 131 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów; 

18a)  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b)  członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.)
(2)

, inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 
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głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  (uchylony); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 
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b)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 

45)  
(3)

 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)
(4)

; 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [.] <;> 

<62) osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży 

Marszałkowskiej; 
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63) Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy.> 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 
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13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego 

- Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

17)  pkt 18 i 18a - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 

17a)  pkt 18b - właściwy organ powołujący; 

18)  pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20
 
 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 2 : 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 

osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23
(7)

 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 
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24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49
(8)

 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50
(9)

 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 



- 137 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)  pkt 58 - kierownikowi jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)  pkt 59 - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego [.] <;> 

<58) pkt 62 – Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59) pkt 63 – Szef Kancelarii Sejmu.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 97. 

1. Stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa w przypadku: 

1)   ostatecznego orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby; 

2)   prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, jeżeli 

wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego 

lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe; 

5)   orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw 

publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby 

Więziennej; 

6)   nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

7)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

8)   porzucenia służby przez funkcjonariusza; 

9)   śmierci funkcjonariusza; 
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10)  stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza. 

2. Przez porzucenie służby należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

funkcjonariusza trwającą ponad 10 dni kalendarzowych. 

[3.  Wygaśnięcie stosunku służbowego jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku 

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

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321).] 

<3. Wygaśnięcie stosunku służbowego jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku 

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

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 

138).> 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

 

Art. 25. 

1. 
(47)

 Do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o 

którym mowa w art. 27, są uprawnieni: 

1)   Prokurator Generalny - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem 

wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na 

mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma 

prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo 
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skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

2)   
(48)

 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu - na 

zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 

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

3)   Komendant Główny Policji - na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z 

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

4)   Szef Biura Ochrony Rządu - jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków 

przewidzianych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 

2014 r. poz. 170, 502 i 616); 

<4a) Szef Kancelarii Sejmu – jeżeli jest to konieczne do wykonywania 

obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży 

Marszałkowskiej (Dz. U. poz. ...);> 

5)   
(49)

 organy Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947); 

6)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 455); 

7)   
(50)

 naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej - w 

związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub 

karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku 

z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na 

podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego; 

8)   
(51)

 (uchylony); 

9)   Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie nadzoru wykonywanego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 
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10)  Prezes Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli 

jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 

82, 1529 i 1544); 

11)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie realizacji zadań określonych 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

12)  Komendant Główny Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonym w art. 

10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 

116, poz. 675, z późn. zm.); 

13)  sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami; 

14)  
(52)

 (uchylony); 

15)  komornicy - w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami; 

16)  
(53)

 organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.); 

17)  
(54)

 organy administracji publicznej - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych; 

18)  
(55)

 administracyjne organy egzekucyjne - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienionym w ust. 

1 biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą niż 

0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464) 

 

Art. 66. 

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych. 
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2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem 

wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację 

osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych 

danych i datę udostępnienia danych; 

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących 

przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 

3)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

<3a) Komendant Straży Marszałkowskiej;> 

4)   Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

5)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

6)    organy Krajowej Administracji Skarbowej; 

7)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

8)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   Szef Agencji Wywiadu; 

10)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11)  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)   (uchylony); 

13)  minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

13a)  
(1)

 Minister Sprawiedliwości; 

14)  organy informacji finansowej. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych korzysta z danych udostępnianych w trybie 

pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych 

zadań, bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie następuje nieodpłatnie i nie 

wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
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USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 46. 

1.  Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji 

ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 

[2)   Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);] 

<2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-

Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, 

organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);> 

3)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego; 

4)    (uchylony); 

5)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 

przepisach; 

6)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione: 

1)   osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2)   jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która 

nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w 

otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania 

przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach 
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określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej. 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2017 r. poz. 1120 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 2. 

1. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej są: 

1)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

3)   funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

4)    funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

5)   funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

6)    (uchylony); 

7)   strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej; 

8)   strażnicy Państwowej Straży Rybackiej; 

9)   funkcjonariusze Policji; 

10)  funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

11)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

12)  funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego; 

13)  strażnicy straży gminnych (miejskich); 

14)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

15)  strażnicy Straży Leśnej; 

[16)  strażnicy Straży Marszałkowskiej;] 

<16) funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej;> 

17)  funkcjonariusze straży ochrony kolei; 

18)  funkcjonariusze Straży Parku; 

19)  żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych; 

20)  pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 
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1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 

60); 

21)  inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 

2. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego są: 

1)   członkowie służby porządkowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250 

oraz z 2017 r. poz. 799); 

2)   pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych. 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   broni palnej - należy przez to rozumieć broń palną bojową, o której mowa w ustawie z 

dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 

2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954); 

2)   doprowadzeniu - należy przez to rozumieć czynności podejmowane w celu 

przemieszczenia: 

a)  osoby zatrzymanej, ujętej lub przymusowo doprowadzanej do właściwych organów lub 

instytucji w trybie i w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, 

b)  cudzoziemca pobranego ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia, 

c)  cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo od tej granicy do portu lotniczego 

albo morskiego państwa, do którego zostaje wydalony, lub państwa, w którym następuje 

przekazanie tego cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 

podstawie decyzji właściwego organu, 

d)  cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku gdy z wnioskiem o zapewnienie doprowadzenia tego cudzoziemca wystąpił 

przewoźnik; 

3)   konwoju - należy przez to rozumieć przemieszczanie osób lub mienia, w tym: 

a)  osób pobranych z zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska 

dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub policyjnej izby dziecka, 

b)  osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na podstawie umów 

międzynarodowych, 

c)  wartości pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych, 
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d)  broni, amunicji, materiałów lub środków niebezpiecznych, w tym materiałów 

wybuchowych, chemicznych lub radioaktywnych, 

e)  uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, 

f)  środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

g)  dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, 

oraz zespół czynności realizowanych w związku z tym przemieszczaniem przez 

uprawnionego do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego lub 

broni palnej; 

4)   obezwładnieniu - należy przez to rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub 

spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu 

wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby 

niepodporządkowującej się poleceniom wydawanym na podstawie prawa; 

5)   pododdziale zwartym - należy przez to rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną 

grupę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia lub 

zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego; 

6)   użyciu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie środka 

przymusu bezpośredniego wobec osoby; 

7)   użyciu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z 

zastosowaniem amunicji penetracyjnej; 

8)   ważnych obiektach, urządzeniach lub obszarach - należy przez to rozumieć podlegające 

ochronie: 

a)  obiekty, urządzenia lub obszary: 

–  istotne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, nienaruszalności granicy państwowej, 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gospodarki lub kultury narodowej, 

–   centralnych organów państwowych, wymiaru sprawiedliwości, Krajowej Administracji 

Skarbowej, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych 

albo organizacji międzynarodowych, 

–  
(2)

 podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie 

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) lub ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, 

< – podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. ...),> 
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b)  obiekty ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w 

skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), oraz 

wchodzące w ich skład i powiązane z nimi systemy; 

9)   wykorzystaniu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie 

środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu 

zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody; 

10)  wykorzystaniu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem 

amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku 

niestwarzającym zagrożenia dla osoby. 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 

razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616 i 

1199, z 2017 r. poz. 1321 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 2. 

Świadczenia odszkodowawcze przysługują: 

[1)   
(1)

 funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej zwanemu dalej 

"funkcjonariuszem", który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

wskutek wypadku albo choroby;] 

<1) funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Celno-Skarbowej zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który doznał stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby;> 

2)   członkom rodziny funkcjonariusza, który zmarł wskutek wypadku albo choroby. 

 

Art. 14. 

1. [W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady Ministrów, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych albo minister właściwy do spraw wewnętrznych 

może:] 
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<W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady 

Ministrów , minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych albo Szef Kancelarii Sejmu może:> 

1)   podwyższyć jednorazowe odszkodowanie funkcjonariuszowi albo uprawnionemu 

członkowi rodziny, nie więcej jednak niż o 100% wysokości odszkodowania ustalonej 

na podstawie art. 11 i art. 12; 

2)   przyznać jednorazowe odszkodowanie: 

a)  członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza niespełniającemu warunków 

wymaganych do uzyskania renty rodzinnej - do wysokości określonej w art. 12, 

b)  uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zaginionego w czasie pełnienia 

służby - w wysokości określonej w art. 12, 

c)  uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek przestępstwa, 

jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jego śmierć pozostaje w związku 

ze służbą - do wysokości określonej w art. 12. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, można przyznać jednorazowe odszkodowanie 

wyłącznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny. 

 

Art. 17. 

1. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia i 

okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. 

[2. 
(3)

 Jeżeli wypadkowi uległ: 

1)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - zawiadamia się Prezesa Rady Ministrów; 

2)   Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef Biura Ochrony Rządu - zawiadamia się 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - zawiadamia się ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.] 

<2. Jeżeli wypadkowi uległ: 

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – zawiadamia się Prezesa Rady Ministrów; 
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2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Komendant Służby Ochrony Państwa – 

zawiadamia się ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – zawiadamia się ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych; 

4) Komendant Straży Marszałkowskiej – zawiadamia się Szefa Kancelarii Sejmu.> 

3. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie 

zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza 

niezwłocznie: 

1)   zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, 

jeżeli okoliczności to uzasadniają; 

2)   udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagraża 

niebezpieczeństwo; 

3)   wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwane 

dalej "postępowaniem wyjaśniającym"; 

4)   powołuje komisję powypadkową; 

5)   zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej właściwej do 

spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 

6)   udostępnia informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej. 

5. Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie właściwości jednostki organizacyjnej innej niż 

jednostka organizacyjna właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby, kierownik tej 

jednostki: 

1)   zapewnia udzielenie pomocy funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi; 

2)   zabezpiecza miejsce wypadku; 

3)   niezwłocznie zawiadamia o wypadku bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza, 

który uległ wypadkowi. 

6. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z dniem powołania komisji powypadkowej. 

7. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału zadania kierownika jednostki 

organizacyjnej wykonuje w odniesieniu do: 

1)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu lub Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Prezes Rady Ministrów; 
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2)   Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Szefa Biura Ochrony Rządu - 

minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   
(4)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - minister właściwy do spraw finansów 

publicznych [.] <;> 

<4) Komendanta Straży Marszałkowskiej – Szef Kancelarii Sejmu.> 

 

Art. 19. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisję powypadkową, w której skład 

wchodzą co najmniej: 

1)   jako przewodniczący - przedstawiciel służby właściwej do spraw bezpieczeństwa i 

higieny służby i pracy w jednostce organizacyjnej; 

2)   jako członek - przedstawiciel służby właściwy do oceny okoliczności i przyczyn 

wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję powypadkową. 

2. Jeżeli w jednostce organizacyjnej nie utworzono służby właściwej do spraw 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w skład komisji powypadkowej wchodzi osoba, 

której kierownik jednostki organizacyjnej powierzył wykonywanie zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy. 

3. Jeżeli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej, komisję powypadkową 

powołuje jego bezpośredni przełożony. 

[4. 
(5)

 Jeżeli wypadkowi uległ: 

1)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - komisję powypadkową powołuje Prezes Rady 

Ministrów; 

2)   Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Szef Biura Ochrony Rządu - komisję 

powypadkową powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - komisję powypadkową powołuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

5. 
(6)

 Jeżeli wymaga tego ważny interes służby, w szczególności gdy postępowanie 

wyjaśniające mogłoby narazić niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynności 

przez niego wykonywane na ujawnienie, komisję powypadkową powołuje odpowiednio 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego 
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Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub Szef Biura Ochrony Rządu.] 

<4. Jeżeli wypadkowi uległ: 

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – komisję powypadkową powołuje Prezes 

Rady Ministrów; 

2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej lub Komendant Służby Ochrony Państwa – 

komisję powypadkową powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – komisję powypadkową powołuje 

minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

4) Komendant Straży Marszałkowskiej – komisję powypadkową powołuje Szef 

Kancelarii Sejmu. 

5. Jeżeli wymaga tego ważny interes służby, w szczególności gdy postępowanie 

wyjaśniające mogłoby narazić niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynności 

przez niego wykonywane na ujawnienie, komisję powypadkową powołuje 

odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Szef Kancelarii 

Sejmu lub Komendant Służby Ochrony Państwa.> 

6. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz 

osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości. 

 

Art. 28. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w szczególności: 

1)   tryb postępowania komisji powypadkowej, 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej 

oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3)   wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu 

powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania 

wyjaśniającego 
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-   mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań. 

2. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu, w szczególności:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, w 

szczególności:> 

1)   tryb postępowania komisji powypadkowej, 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej 

oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3)   wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu 

powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania 

wyjaśniającego 

-   mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań. 

3. 
(7)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej, w 

szczególności: 

1)   tryb postępowania komisji powypadkowej, 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej 

oraz zatwierdzania tych ustaleń, 

3)   wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu 

powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania 

wyjaśniającego 

- mając na względzie sprawne i terminowe prowadzenie tych postępowań. 

 

Art. 29.
 

Zbiorcze zestawienie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby zaistniałych 

w danym roku kalendarzowym sporządzają: 

1)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

2)   Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, 
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3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej<,> 

<4) Szef Kancelarii Sejmu> 

- i przekazują odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych albo ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 

do końca marca następnego roku. 

Art. 32. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami każdej ze służb; 

2)   sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych 

naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu 

mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na 

zdrowiu; 

3)   wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej. 

[2. 
(9)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej i Biurze Ochrony 

Rządu, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub właściwościami 

każdej ze służb; 

2)   sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Biura Ochrony 

Rządu, o których mowa w art. 2 pkt 1, uwzględniając możliwość wystąpienia 

wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności 
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organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową 

uszczerbku na zdrowiu; 

3)   wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Biura Ochrony 

Rządu, o których mowa w art. 2 pkt 1, mając na względzie aktualny stan wiedzy 

medycznej.] 

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

do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Celno-Skarbowej i Służbie Ochrony Państwa, uwzględniając ich związek ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami każdej ze służb; 

2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, 

uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności 

organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed 

wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu; 

3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, 

mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej.> 

 

Art. 34. 

1. Prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość ustala się w drodze decyzji.  

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydają: 

1)   Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zastępców 

oraz członków ich rodzin; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do: 
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a)  Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

i jego zastępców, Szefa Biura Ochrony Rządu i jego zastępców oraz członków ich 

rodzin, 

b)  funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich 

rodzin; 

2a)  
(10)

 minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej i jego zastępców oraz członków ich rodzin; 

<2b) Szef Kancelarii Sejmu w stosunku do Komendanta Straży Marszałkowskiej, 

jego zastępców, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz członków ich 

rodzin;> 

3)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin; 

4)   Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz 

członków ich rodzin; 

5)   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 

6)   Komendant Główny Policji w stosunku do: 

a)  
(11)

 dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, Komendanta 

Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępców, komendantów wojewódzkich 

(Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół 

policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego 

zastępców, a także członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków 

ich rodzin; 

6a)  
(12)

 Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich rodzin; 

6b)  
(13)

 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz członków ich rodzin; 
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7)   komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

8)   Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im 

szkołach oraz członków ich rodzin; 

9)   dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 

służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 

10)  Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do: 

a)  
(14)

 dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i 

ich zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego 

zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich 

rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz 

członków ich rodzin; 

11)  komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

11a)  
(15)

 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 

oraz członków ich rodzin; 

12)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do: 

a)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora 

instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

13)  komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów 

powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 
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14)  komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych 

(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

15)  komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków 

ich rodzin; 

16)  dyrektor instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 

17)  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin; 

18)  Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

członków ich rodzin; 

19)  szefowie delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im delegaturach oraz członków ich 

rodzin; 

20)  właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w 

stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych 

oraz członków ich rodzin; 

21)  Szef Biura Ochrony Rządu w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

oraz członków ich rodzin; 

22)  
(16)

 kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej oraz członków ich rodzin. 

3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed ustaleniem uszczerbku na 

zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzję, o której 

mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz 

ostatnio pełnił służbę. 

Art. 37. 

1. Decyzję w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych wydaje się w terminie 30 dni 

od dnia wszczęcia postępowania. 

[2. 
(17)

 Jeżeli organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, uzna, że zachodzi szczególnie 

uzasadniony przypadek, może przedstawić również, odpowiednio Prezesowi Rady 

Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo ministrowi 
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właściwemu do spraw wewnętrznych, wniosek o podwyższenie odszkodowania albo o jego 

przyznanie w wysokości określonej w art. 14, wraz z dokumentami zebranymi w sprawie. 

3. 
(18)

 Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych albo minister właściwy do spraw wewnętrznych 

wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku organu.] 

<2. Jeżeli organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, uzna, że zachodzi szczególnie 

uzasadniony przypadek, może przedstawić również, odpowiednio Marszałkowi 

Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wniosek o 

podwyższenie odszkodowania albo o jego przyznanie w wysokości określonej w art. 

14, wraz z dokumentami zebranymi w sprawie. 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu, Prezes Rady 

Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych albo minister właściwy 

do spraw wewnętrznych wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 

organu.> 

4. Jeżeli w związku z wypadkiem, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone 

postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, a wynik tego postępowania może 

mieć wpływ na uprawnienia funkcjonariusza lub członków jego rodziny do 

jednorazowego odszkodowania, organ, o którym mowa w art. 34 ust. 2, może zawiesić 

wydanie decyzji lub przedstawienie wniosku, o którym mowa w ust. 2, do czasu 

zakończenia postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, o czym 

powiadamia się te osoby. 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. 

poz. 138) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz zasady i tryb orzekania przez te 

komisje w sprawach: 

[1)   
(2)

 ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej;] 
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<1) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej;> 

2)   oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1 oraz ustalenia ich 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby; 

<2a) ustalenia związku schorzeń ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego 

funkcjonariuszom służb wskazanych w pkt 1 za okres zwolnienia od zajęć 

służbowych z powodu choroby;> 

3)   
(3)

 (uchylony); 

4)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1 

doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, zwanego 

dalej "wypadkiem", lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami 

lub właściwościami służby, a także związku śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub 

chorobą pozostającą w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami 

służby; 

5)   
(4)

 ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób niebędących funkcjonariuszami 

Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku z 

korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu, oraz 

związku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem albo związku śmierci z tym 

zdarzeniem; 

6)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu strażaków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej w rozumieniu art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz 

członków ochotniczej straży pożarnej, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w 

związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach; 

7)   
(5)

 (uchylony); 

8)   uznania funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1, funkcjonariuszy zwolnionych z 

tych służb za inwalidów lub uznania ich za niezdolnych do samodzielnej egzystencji, 

jak również ustalenia związku albo braku związku inwalidztwa ze służbą albo 

ustalenia związku albo braku związku śmierci ze służbą funkcjonariuszy i 

funkcjonariuszy zwolnionych ze służby; 
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9)   ustalenia zdolności do pracy funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 1, 

zwolnionych ze służby, w celu określenia grupy inwalidzkiej; 

10)  potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego funkcjonariuszowi Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej; 

11)  kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez 

funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 1. 

2. Komisje lekarskie podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 2. 

1. Komisje lekarskie są właściwe do orzekania wobec: 

[1)   
(6)

 kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2)   
(7)

 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej; 

3)   
(8)

 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

Służby Więziennej zwolnionych ze służby lub których stosunek służbowy wygasł;] 

<1) kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Służby Więziennej; 

3) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej zwolnionych ze służby lub których 

stosunek służbowy wygasł;> 

4)   emerytów i rencistów. 

2. Komisje lekarskie są właściwe również do orzekania wobec: 

1)   
(9)

 (uchylony); 

2)   
(10)

 osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
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które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich 

pomocy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu; 

3)   strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członków ochotniczej straży 

pożarnej; 

4)   
(11)

 (uchylony). 

Art. 5. 

1.  [Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej ustala się przez zaliczenie go do jednej z 

następujących kategorii zdolności do służby:] 

<Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej ustala się przez 

zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdolności do służby:> 

1)   kategoria Z - "zdolny", która oznacza, że jego stan zdrowia nie budzi żadnych 

zastrzeżeń albo że stwierdzone choroby lub ułomności nie stanowią przeszkody do 

pełnienia służby; 

2)   kategoria N - "niezdolny", która oznacza, że stwierdzone choroby lub ułomności 

uniemożliwiają mu pełnienie służby. 

2. 
(13)

 Przepis ust. 1 dotyczy także funkcjonariusza Policji, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Ochrony Państwa, który odbył służbę kandydacką i chce pozostać w służbie. 

3. 
(14)

 (uchylony). 

4. 
(15)

 (uchylony). 

5. 
(16)

 (uchylony). 

Art. 6. 

1. 
[
 Zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariusza do pełnienia służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej ustala się przez zaliczenie go do jednej z 

następujących kategorii zdolności do służby:] 

<Zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariusza do pełnienia służby w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony 

Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej ustala się przez 

zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdolności do służby:> 
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1)   kategoria A - "zdolny do służby", która oznacza, że jego stan zdrowia nie budzi 

żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone choroby lub ułomności nie stanowią 

przeszkody do pełnienia służby; 

[2)   kategoria B - "zdolny do służby z ograniczeniem", która oznacza, że stwierdzono 

choroby lub ułomności, które zmniejszają jego sprawność fizyczną lub psychiczną i 

uniemożliwiają mu pełnienie służby na zajmowanym stanowisku, ale nie stanowią 

przeszkody do pełnienia służby na innym stanowisku;] 

<2) kategoria B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, która oznacza, że stwierdzono 

choroby lub ułomności, które zmniejszają jego sprawność fizyczną lub 

psychiczną, mogąc mieć wpływ na jego zdolność do pełnienia służby na 

zajmowanym stanowisku;> 

3)   kategoria C - "niezdolny do służby", która oznacza, że stwierdzono choroby lub 

ułomności, które uniemożliwiają pełnienie służby. 

2. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby, oprócz jednej z kategorii 

zdolności do służby wymienionych w ust. 1, zawiera jedno z następujących określeń: 

1)   "zdolny do służby", jeżeli nie stwierdzono żadnych chorób lub ułomności 

stanowiących przeciwwskazanie do pełnienia służby; 

2)   "trwale niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", jeżeli 

stwierdzono choroby lub ułomności, które zmniejszają zdolność fizyczną lub 

psychiczną do służby i nie pozwalają na pełnienie służby na zajmowanym stanowisku, 

jednak te choroby lub ułomności nie stanowią przeszkody do dalszego pełnienia 

służby na innym stanowisku; w takim przypadku komisja lekarska określa, jakie 

warunki służby są przeciwwskazane dla badanego; 

3)   "czasowo niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", jeżeli 

stwierdzono choroby lub ułomności, które czasowo zmniejszają zdolność fizyczną lub 

psychiczną do służby, ale mogą rokować poprawę stanu zdrowia i odzyskanie pełnej 

sprawności i zdolności do służby na zajmowanym stanowisku; 

4)   "zdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", jeżeli stwierdzono pewne 

choroby lub ułomności, które zmniejszają wprawdzie zdolność fizyczną lub 

psychiczną, ale nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na zajmowanym 

stanowisku; 

5)   "trwale niezdolny do służby", jeżeli stwierdzono choroby lub ułomności, które nie 

pozwalają na pełnienie służby. 



- 162 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. W przypadku orzeczenia, które zawiera określenie wskazane w ust. 2 pkt 3, komisja 

lekarska wyznacza termin kolejnego badania w celu wydania ostatecznego orzeczenia o 

zdolności do pełnienia służby funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku. 

 

Art. 8. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz 

z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o 

stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej służby oraz szczegółowe objaśnienia 

odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy 

ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna, uwzględniając 

potrzebę ustalenia w toku badania przez komisję lekarską przydatności i predyspozycji do 

służby z uwagi na charakter i warunki tej służby oraz konieczność zapewnienia 

jednolitego orzecznictwa. 

2. 
(18)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest 

wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby 

w Policji, Straży Granicznej, <Straży Marszałkowskiej,> Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Służby Ochrony Państwa albo funkcjonariusza tych służb oraz szczegółowe 

objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności 

wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna, 

uwzględniając potrzebę ustalenia w toku badania przez komisję lekarską przydatności i 

predyspozycji do służby z uwagi na charakter i warunki tej służby oraz konieczność 

zapewnienia jednolitego orzecznictwa. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, 

wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie 

o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do Służby Więziennej i 

funkcjonariusza Służby Więziennej oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych 

chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w 

przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna, uwzględniając potrzebę 

ustalenia w toku badania przez komisję lekarską przydatności i predyspozycji do służby z 

uwagi na charakter i warunki tej służby oraz konieczność zapewnienia jednolitego 

orzecznictwa. 
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Art. 10. 

1. 
[
 Uznanie funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby 

Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb oraz emeryta i rencisty za inwalidę 

następuje przez ustalenie stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu 

oraz określenie grupy inwalidzkiej, do której funkcjonariusz, emeryt i rencista zostaje 

zaliczony.] 

<Uznanie funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, funkcjonariusza 

zwolnionego z tych służb oraz emeryta i rencisty za inwalidę następuje przez 

ustalenie stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu oraz 

określenie grupy inwalidzkiej, do której funkcjonariusz, emeryt i rencista zostaje 

zaliczony.> 

2. W celu ustalenia, czy nastąpiło stałe naruszenie sprawności organizmu, komisja lekarska 

ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały takie upośledzenie 

czynności organizmu, które nie rokuje poprawy według wiedzy lekarskiej. 

3. W celu ustalenia, czy nastąpiło długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, komisja 

lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały upośledzenie 

czynności organizmu na okres przekraczający 12 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie 

według wiedzy lekarskiej. 

4. Jeżeli przy orzekaniu o stanie zdrowia komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka chorób 

lub schorzeń pozostających w związku ze służbą i jedno z nich pojedynczo lub łącznie z 

innymi jest przyczyną niezdolności do służby, to inwalidztwo pozostaje w związku ze 

służbą. 

5. Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji 

medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję 

lekarską. Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w 

którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę końcową tego 

okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za 

datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie. 
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Art. 11. 

1. W celu ustalenia grupy inwalidzkiej komisja lekarska ocenia, czy istnieje zdolność do 

pracy. 

[2. 
(22)

 Przy ocenie zdolności do pracy funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, emeryta i rencisty bierze się 

pod uwagę, czy i jaką pracę oraz w jakim wymiarze czasowym mógłby wykonywać, 

wykorzystując posiadane kwalifikacje ogólne i przygotowanie zawodowe, przy 

istniejących przeciwwskazaniach zdrowotnych do zatrudnienia.] 

<2. Przy ocenie zdolności do pracy funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, 

emeryta i rencisty bierze się pod uwagę, czy i jaką pracę oraz w jakim wymiarze 

czasowym mógłby wykonywać, wykorzystując posiadane kwalifikacje ogólne i 

przygotowanie zawodowe, przy istniejących przeciwwskazaniach zdrowotnych do 

zatrudnienia.> 

3. Orzekając o całkowitej niezdolności do pracy, komisja lekarska ocenia, czy funkcjonariusz, 

o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista jest niezdolny do wykonywania 

jakiegokolwiek zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w warunkach specjalnie 

stworzonych lub na specjalnych stanowiskach pracy. 

4. Orzekając o częściowej niezdolności do pracy, komisja lekarska ocenia, czy 

funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista może wykonywać pracę w 

zmniejszonym zakresie bądź w warunkach specjalnie stworzonych lub na specjalnych 

stanowiskach pracy. 

Art. 13. 

[1. 
(23)

 Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć 

służbowych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariusza Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.] 

<1. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć 

służbowych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariusza 
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Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby 

Więziennej.> 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, komisja lekarska przeprowadza z urzędu albo na wniosek 

przełożonego funkcjonariusza właściwego w sprawach osobowych. Komisja lekarska 

informuje przełożonego funkcjonariusza o wyniku kontroli. 

3. Komisja lekarska w toku kontroli może przeprowadzić badanie lekarskie funkcjonariusza w 

wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu. 

4. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą zwolnienia 

od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim zaświadczenie to traci 

ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia badania lekarskiego 

przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

5. W przypadku gdy funkcjonariusz służby wskazanej w ust. 1 nie podda się badaniom 

lekarskim lub uniemożliwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań 

lekarskich mimo wezwania komisji lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od 

dnia następującego po terminie wskazanym w wezwaniu. 

6. W przypadku, o którym mowa w: 

1)   ust. 4 - komisja lekarska orzeka o zdolności funkcjonariusza do służby; 

2)   ust. 5 - komisja lekarska wydaje orzeczenie, które jest traktowane na równi z 

orzeczeniem o zdolności funkcjonariusza do służby. 

7. Komisja lekarska o wydanym orzeczeniu informuje lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie, funkcjonariusza oraz jego przełożonego właściwego w sprawach osobowych. 

 

Art. 14. 

[1. 
(24)

 Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, 

czy funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej w okresie 

orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w razie konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub zwolnienia w 

wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie 

przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy, nie wykonuje pracy 

zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w inny sposób niezgodny z jego 

celem.] 
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<1. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, 

czy funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

Służby Więziennej w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w 

razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 

członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ 

albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych 

albo o zwalczaniu gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w inny sposób niezgodny z jego celem.> 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, komisja lekarska przeprowadza z urzędu. 

3. Czynności kontrolnych dokonują członkowie komisji lekarskiej, a także inne osoby 

zatrudnione w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 1, upoważnione 

przez przewodniczącego komisji lekarskiej. 

4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową albo 

wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym wskazuje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

5. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi, który może zgłosić do niego uwagi na piśmie 

w terminie 3 dni. W przypadku zgłoszenia uwag przez funkcjonariusza, załącza się je do 

protokołu. 

6. W razie niemożności lub odmowy podpisania protokołu przez funkcjonariusza, osoba 

przeprowadzająca kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią wzmiankę, podając 

przyczyny braku podpisu. 

7. O dokonanym ustaleniu komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego 

funkcjonariusza właściwego w sprawach osobowych oraz zainteresowanego 

funkcjonariusza. 

Art. 25. 

1. Do komisji lekarskich, zgodnie z ich właściwością, kieruje się z urzędu lub na wniosek 

osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia lekarskiego. 

2. Do komisji lekarskiej kieruje się z urzędu: 

[1)   
(26)

 kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 
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2)   
(27)

 funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, którego 

stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ 

zasadniczej zmianie lub że dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym 

stanowisku jest niemożliwe;] 

<1) kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2) funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, którego stan zdrowia daje podstawę do 

przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ zasadniczej zmianie lub że 

dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe;> 

3)   
(28)

 (uchylony). 

3. Do komisji lekarskiej kieruje się z urzędu w celu: 

[1)   
(29)

 ustalenia zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie 

Więziennej;] 

<1) ustalenia zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej;> 

2)   
(30)

 (uchylony); 

[3)   
(31)

 ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Straży 

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

Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej doznanego 

wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze; 

4)   
(32)

 uznania funkcjonariusza służb wskazanych w pkt 1 oraz funkcjonariusza 

zwolnionego z tych służb lub z Biura Ochrony Rządu za inwalidę oraz uznania go za 

niezdolnego do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
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Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin;] 

<3) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

i Służby Więziennej doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w 

związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których 

przysługuje świadczenie odszkodowawcze; 

4) uznania funkcjonariusza służb wskazanych w pkt 1 oraz funkcjonariusza 

zwolnionego z tych służb za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do 

samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin;> 

5)   w sprawach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z 

powodu choroby funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1; 

6)   
(33)

 ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 

i 3; 

7)   ustalenia potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego. 

 

Art. 26. 

1. Do komisji lekarskiej kieruje: 

[1)   
(34)

 kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

lub Służbie Ochrony Państwa - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w 

sprawach osobowych danej służby; 

2)   funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej - 

przełożony właściwy w sprawach osobowych;] 

<1) kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Ochrony Państwa – kierownik komórki 

organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych danej służby; 
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2) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej lub 

Państwowej Straży Pożarnej – przełożony właściwy w sprawach osobowych;> 

3)   
(35)

 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa; 

4)   kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - kierownik jednostki organizacyjnej 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych; 

5)   kandydatów do służby w Służbie Więziennej i funkcjonariuszy Służby Więziennej - 

kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej; 

6)   
(36)

 (uchylony); 

7)   osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 - kierownik komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach osobowych danej służby; 

8)   osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 - kierownik komórki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej.  

2. Do komisji lekarskich kieruje: 

1)   Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zastępców - Prezes Rady 

Ministrów; 

2)   
(37)

 Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Służby Ochrony 

Państwa i ich zastępców - minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - Minister Sprawiedliwości [.] <;> 

<4) Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępców – Szef Kancelarii Sejmu.> 

 

[Art. 27. 

1. 
(38)

 Funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej zwolnionego 

z tych służb kieruje do komisji lekarskich kierownik jednostki organizacyjnej 

odpowiednio: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony 

Państwa i Służby Więziennej, w których ostatnio pełnił on służbę, albo kierownik jednostki 

organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych. 

2. 
(39)

 Jeżeli funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, ustalono prawo do renty inwalidzkiej 

lub emerytury, przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
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Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin, do komisji lekarskich kieruje go właściwy organ emerytalny w celu 

ustalenia aktualnej grupy inwalidzkiej.] 

<Art. 27. 

1. Funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

Służby Więziennej zwolnionego z tych służb kieruje do komisji lekarskich kierownik 

jednostki organizacyjnej odpowiednio: Policji, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Służby 

Więziennej, w których ostatnio pełnił on służbę, albo kierownik jednostki 

organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach 

osobowych. 

2. Jeżeli funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, ustalono prawo do renty 

inwalidzkiej lub emerytury, przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, do komisji lekarskich kieruje go właściwy organ 

emerytalny w celu ustalenia aktualnej grupy inwalidzkiej.> 

 

Art. 28. 

[1. 
(40)

 W sprawach dotyczących ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej doznanego wskutek wypadku 

lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami 

służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze, do komisji lekarskiej 

kieruje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, albo 

kierownik jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w 

sprawach osobowych, na podstawie rozkazu personalnego albo decyzji w celu określenia 

przez komisję lekarską stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby 

pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.] 
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<1. W sprawach dotyczących ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza 

Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej 

doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi 

warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie 

odszkodowawcze, do komisji lekarskiej kieruje kierownik jednostki organizacyjnej, 

w której funkcjonariusz pełnił służbę, albo kierownik jednostki organizacyjnej 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych, na 

podstawie rozkazu personalnego albo decyzji w celu określenia przez komisję 

lekarską stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby pozostającej 

w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.> 

2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że śmierć funkcjonariusza może być następstwem 

wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz 

pełnił służbę w chwili wypadku lub ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego 

wskutek choroby, występuje do komisji lekarskiej z wnioskiem o ustalenie, czy śmierć 

funkcjonariusza pozostaje w związku z tym wypadkiem lub chorobą. 

 

Art. 30. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do 

komisji lekarskiej kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza zwolnionego ze 

służby, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego ze służby, 

który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osoby 

niebędącej funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie 

korzystania lub w związku z korzystaniem przez tę służbę z jej pomocy poniosła 

uszczerbek na zdrowiu lub utraciła życie, uwzględniając w szczególności potrzebę 

zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej 

funkcjonariuszy do służby. 

2. 
(42)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do służby w Policji, Straży 

Granicznej <,Straży Marszałkowskiej>, Państwowej Straży Pożarnej , Biurze Ochrony 

Rządu i Służbie Ochrony Państwa, funkcjonariusza tych służb oraz funkcjonariusza 
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zwolnionego z tych służb, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, który ma ustalone 

prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osób niebędących 

funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, które w 

czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły 

uszczerbek na zdrowiu lub utraciły życie, a także wzór skierowania do komisji lekarskiej 

osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, uwzględniając w szczególności potrzebę 

zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej 

funkcjonariuszy do służby. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania 

do komisji lekarskiej kandydata do Służby Więziennej, funkcjonariusza Służby 

Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tej służby, funkcjonariusza Służby 

Więziennej zwolnionego ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub 

do renty policyjnej, uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji 

niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy do służby. 

4. 
(43)

 (uchylony). 

Art. 32. 

[1. 
(44)

 Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie kandydata do służby, 

funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby 

Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, emeryta, rencisty, pracownika, 

kandydata do pracy lub osoby skierowanej do komisji lekarskiej, zwanych dalej "osobą 

badaną", i sporządza protokół badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie 

wszystkich chorób i ułomności, także tych, które nie obniżają zdolności do służby.] 

<1. Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie kandydata do służby, 

funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tych 

służb, emeryta, rencisty, pracownika, kandydata do pracy lub osoby skierowanej do 

komisji lekarskiej, zwanych dalej „osobą badaną”, i sporządza protokół badania 

komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób i ułomności, 

także tych, które nie obniżają zdolności do służby.> 

2. Komisja lekarska może skierować osobę badaną na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 
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3. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają na 

wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej wynika, że do wydania orzeczenia 

niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, komisja lekarska może skierować 

osobę badaną na taką obserwację. Obserwacja w podmiocie leczniczym może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez osobę badaną. 

4. Jeżeli w toku badania lekarskiego powstało uzasadnione podejrzenie, że osoba badana 

rozmyślnie spowodowała u siebie uszkodzenie ciała albo chorobę, rejonowa komisja 

lekarska orzeka o stanie zdrowia tej osoby zgodnie z wynikami badań lekarskich, a o 

podejrzeniu zawiadamia podmiot, który skierował osobę badaną do komisji lekarskiej. 

5. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej chorób lub ułomności, z których każda 

ogranicza zdolność osoby badanej do służby lub pracy rejonowa komisja lekarska 

rozpatruje wszystkie te choroby i ułomności łącznie, mając na uwadze ogólną zdolność 

osoby badanej do służby albo do pracy. 

6. W przypadku ostrego schorzenia, konieczności rehabilitacji lub ciąży rejonowa komisja 

lekarska nie wydaje orzeczenia o zdolności do służby albo pracy do czasu zakończenia 

leczenia lub zakończenia urlopu macierzyńskiego. Przewodniczący rejonowej komisji 

lekarskiej zawiadamia o tym podmiot, który skierował osobę badaną do komisji 

lekarskiej. 

Art. 33. 

1. Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie 

badania lekarskiego, wyników zleconych badań dodatkowych, specjalistycznych i 

psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem 

obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz 

innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów 

powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia. 

2. Związek inwalidztwa ze służbą rejonowe komisje lekarskie ustalają także na podstawie: 

1)   wyników przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa; 

2)   wyroków sądowych; 

3)   protokołu warunków służby; 

4)   oświadczeń przełożonych; 

5)   innych dokumentów, jeżeli mają one znaczenie w sprawie. 

3. Rejonowe komisje lekarskie orzekają, posługując się również: 
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1)   w przypadku ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby - wykazem 

chorób i ułomności, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia 

osoby badanej; 

[2)   
(45)

 w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby 

pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z 

tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia 

stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

pkt 2 - odpowiednio wykazami chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu i w 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wykazami norm oceny procentowej 

uszczerbku na zdrowiu;] 

<2) w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa i Centralnego Biura Antykorupcyjnego doznanego wskutek 

wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie 

odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu 

osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 – odpowiednio 

wykazami chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Ochrony Państwa i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wykazami 

norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu;> 

3)   w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Służby 

Więziennej doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje 

świadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na 

zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 - wykazem chorób pozostających 

w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej oraz wykazem norm oceny 

procentowej uszczerbku na zdrowiu; 

[4)   
(46)

 w przypadku uznania funkcjonariusza za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego 

do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - odpowiednio wykazami chorób 

powstałych w czasie pełnienia służby wydanymi na podstawie tych przepisów;] 

<4) w przypadku uznania funkcjonariusza za inwalidę oraz uznania go za 

niezdolnego do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin – odpowiednio wykazami chorób powstałych 

w czasie pełnienia służby wydanymi na podstawie tych przepisów;> 

5)   w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 - odpowiednio wykazem 

chorób powstałych w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz 

wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. 

 

 

[Art. 34.  

Rejonowa komisja lekarska, zaliczając funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

i Służby Więziennej do jednej z kategorii zdolności do służby, bierze pod uwagę charakter i 

warunki służby na zajmowanym przez funkcjonariusza stanowisku oraz kryteria zdrowotne. 

 

Art. 35. 

W przypadku orzeczenia niezdolności do służby rejonowa komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin. 
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Art. 36. 

Orzekając o związku albo braku związku śmierci ze służbą funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, funkcjonariusza tych służb 

zwolnionego ze służby lub emeryta i rencisty, rejonowa komisja lekarska ustala jednocześnie, 

czy śmierć jest następstwem wypadku lub choroby, z tytułu których przysługuje świadczenie 

odszkodowawcze.] 

 

<Art. 34. 

Rejonowa komisja lekarska, zaliczając funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej do jednej z kategorii 

zdolności do służby, bierze pod uwagę charakter i warunki służby na zajmowanym 

przez funkcjonariusza stanowisku oraz kryteria zdrowotne. 

Art. 35. 

W przypadku orzeczenia niezdolności do służby rejonowa komisja lekarska orzeka 

również o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Art. 36. 

Orzekając o związku albo braku związku śmierci ze służbą funkcjonariusza Policji, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

Służby Więziennej, funkcjonariusza tych służb zwolnionego ze służby lub emeryta i 

rencisty, rejonowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem 

wypadku lub choroby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze.> 

 

Art. 39. 

1. Orzeczenie komisji lekarskiej zawiera rozpoznanie lekarskie w języku polskim według 

terminologii klinicznej, z uwzględnieniem lokalizacji i stopnia nasilenia oraz z 
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powołaniem na odpowiednie pozycje, paragrafy i punkty lub inne jednostki klasyfikacyjne 

z wykazów, o których mowa w art. 33 ust. 3. 

2. 
(50)

 Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby 

badanej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, doznanego wskutek 

wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby zawiera także: 

1)   określenie stopnia uszkodzenia czynności naruszonego organu, narządu albo układu, 

łącznie z towarzyszącymi powikłaniami; 

2)   określenie procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu; 

3)   ustalenie, czy stwierdzony uszczerbek na zdrowiu, powstały wskutek tego wypadku 

lub choroby, pozostaje w związku ze służbą. 

[3. 
(51)

 Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza Policji, Straży 

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

Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej określa przyczynę 

śmierci oraz zawiera ustalenie, czy śmierć funkcjonariusza jest następstwem wypadku lub 

choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.] 

<3. Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby 

Więziennej określa przyczynę śmierci oraz zawiera ustalenie, czy śmierć 

funkcjonariusza jest następstwem wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.> 

4. Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące ustalenia inwalidztwa zawiera: 

1)   określenie grupy inwalidzkiej; 

2)   stwierdzenie, czy nastąpiła całkowita utrata zdolności do służby oraz czy istnieje 

zdolność do pracy; 

3)   ustalenie, czy osoba badana jest niezdolna do samodzielnej egzystencji; 

4)   datę powstania inwalidztwa; 

5)   datę badania kontrolnego; 

6)   ustalenie związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą; 

7)   uzasadnienie. 

5. Orzeczenia komisji lekarskich, które ustalają: 

1)   trwałą lub całkowitą niezdolność do służby, 
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2)   trwałą niezdolność do służby na zajmowanym stanowisku, 

3)   związek śmierci ze służbą, 

4)   trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku lub choroby pozostającej w 

związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, 

5)   całkowitą niezdolność do pracy, 

6)   trwałą niezdolność do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 

- uzasadnia się szczegółowo. 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 

1948 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 5. 

[1. 
(1)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje 

czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, o których mowa 

w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, oraz wymianę informacji przekazywanych przez Policję, Straż 

Graniczną, Służba Ochrony Państwa, Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację 

Skarbową, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dotyczących 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz danych o osobach, o których mowa w art. 6 

ust. 1, przez ich gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie.] 

<1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje 

czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, o których 

mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz wymianę informacji przekazywanych 

przez Policję, Straż Graniczną, Straż Marszałkowską, Służbę Ochrony Państwa, 

Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową, Żandarmerię 

Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dotyczących zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym oraz danych o osobach, o których mowa w art. 6 ust. 1, przez ich 

gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie.> 

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

spraw finansów publicznych i Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii 

Szefa ABW, określi, w drodze rozporządzenia, katalog incydentów o charakterze 
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terrorystycznym, uwzględniając potrzebę klasyfikacji informacji, o których mowa w ust. 

1. 

3. Podmioty i służby specjalne, o których mowa w ust. 1, przekazują Szefowi ABW, 

niezwłocznie po uzyskaniu, informacje służące realizacji działań antyterrorystycznych, 

klasyfikowane zgodnie z katalogiem incydentów o charakterze terrorystycznym. 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   zadania i uprawnienia Służby Ochrony Państwa, zwanej dalej "SOP", oraz zasady jej 

organizacji; 

2)   obowiązki osób ochranianych; 

3)   zakres oraz sposób ochrony [Sejmu i Senatu oraz] obiektów służących Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom Rady Ministrów, a także placówek 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej [;] <.> 

[4)   zadania i uprawnienia Straży Marszałkowskiej oraz zasady jej organizacji.] 

 

Art. 3. 

Do zadań SOP należy: 

1)   ochrona: 

a)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa 

Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

b)  byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 

1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1992), 

c)  osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, 

przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, 

wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  innych osób ze względu na dobro państwa, 
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e)  obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady 

Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw zagranicznych oraz wskazanych w decyzji ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych innych obiektów stanowiących siedziby członków Rady 

Ministrów, zwanych dalej "siedzibami członków Rady Ministrów", z wyłączeniem 

obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, 

f)  placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych w decyzji, o której 

mowa w art. 4 ust. 8; 

2)   rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 

przestępstwom przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu 

powszechnemu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

przestępstwom przeciwko wolności, przestępstwom przeciwko czci i nietykalności 

cielesnej, przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej 

napaści skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, oraz przeciwko 

bezpieczeństwu obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. e, z wyłączeniem dotyczących tych 

obiektów przestępstw przeciwko ochronie informacji; 

3)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP, 

zwanych dalej "funkcjonariuszami", i pracowników SOP przestępstw określonych w art. 

228, art. 229, art. 231, art. 265 i art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w 

związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także, w zakresie wynikającym z 

art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

491, z późn. zm.), funkcjonariuszy i pracowników Policji i Straży Granicznej lub 

strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej [;] <.> 

[4)   prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.] 

 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną osób, o których mowa w art. 

3 pkt 1 lit. d. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną obiektów, o których mowa 
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w art. 3 pkt 1 lit. e. W odniesieniu do siedzib członków Rady Ministrów decyzja jest 

podejmowana na wniosek poszczególnych członków Rady Ministrów, po zasięgnięciu 

opinii Komendanta SOP oraz Komendanta Głównego Policji, z uwzględnieniem sił i 

środków pozostających w dyspozycji SOP oraz oceny zagrożenia tych obiektów. W 

przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa minister właściwy do spraw 

wewnętrznych może samodzielnie podjąć decyzję o objęciu ochroną SOP lub Policji 

siedzib członków Rady Ministrów, informując o tym Prezesa Rady Ministrów i członka 

Rady Ministrów, którego siedziby dotyczy decyzja. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta SOP, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, określa, w drodze decyzji, 

zakres ochrony obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e, z uwzględnieniem oceny 

zagrożenia tych obiektów. W przypadku obiektów służących Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów minister właściwy do spraw 

wewnętrznych podejmuje decyzję w uzgodnieniu odpowiednio z Szefem Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

4. Komendant SOP, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, określa dla 

każdej z osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-d, poziom zagrożenia, biorąc pod 

uwagę posiadane informacje dotyczące przewidywanych i bezpośrednich zagrożeń 

względem każdej z tych osób oraz zajmowane przez nie stanowisko. Poziom jest 

określany jako niski, umiarkowany, wysoki albo bardzo wysoki. 

5. Komendant SOP, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje 

decyzję o zakresie ochrony osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-d, i informuje o tym 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

6. Ochronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz obiektów jemu służących realizuje 

wyodrębniona w tym celu komórka organizacyjna SOP. 

[7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, podejmuje decyzję o zakresie prowadzenia rozpoznania 

pirotechniczno-radiologicznego obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 4, w uzgodnieniu z 

Szefem Kancelarii Sejmu i Szefem Kancelarii Senatu.] 

8. Prezes Rady Ministrów w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, może podjąć decyzję o 

objęciu ochroną placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 lit. f, jeżeli zapewnienie ochrony placówek zagranicznych w inny sposób 
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okaże się lub może okazać się niewystarczające. Decyzja jest podejmowana na wniosek 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, z uwzględnieniem sił i środków pozostających w dyspozycji SOP, 

oceny zagrożenia tych obiektów oraz możliwego zakresu i sposobu zapewnienia ochrony. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres wykonywania przez funkcjonariuszy zadań, o których mowa w ust. 8, 

2)   tryb kierowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 8, 

oraz odwoływania ich z tych zadań 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej ochrony placówek zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 14. 

Komendant SOP kieruje SOP i zapewnia sprawne oraz efektywne wykonywanie jej zadań 

przez: 

1)   organizowanie ochrony oraz działań, o których mowa w art. 3; 

2)   prowadzenie polityki kadrowej; 

3)   określanie oraz zapewnienie realizacji programu szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia 

zawodowego pracowników, a także zapewnianie właściwych warunków i sposobu 

szkolenia; 

[4)   współdziałanie z centralnymi organami administracji rządowej podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi, 

podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

Ministra Obrony Narodowej oraz innymi organami administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego w zakresie zadań realizowanych przez SOP i te organy;] 

<4) współdziałanie z centralnymi organami administracji rządowej podległymi 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi 

podporządkowanymi, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej, Szefa Kancelarii Sejmu oraz 

innymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie 

zadań realizowanych przez SOP i te organy;> 

5)   współdziałanie z organami i służbami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień oraz odrębnych przepisów; 

6)   zapewnienie przestrzegania dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy; 

7)   określanie oraz zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy. 
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Art. 39. 

[1. Komendant SOP, w celu realizacji zadań określonych w art. 3 pkt 1 i 4, może zarządzić 

zastosowanie urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze 

przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez SOP, z uwzględnieniem 

konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług 

telekomunikacyjnych.] 

<1. Komendant SOP, w celu realizacji zadań określonych w art. 3 pkt 1, może zarządzić 

zastosowanie urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze 

przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez SOP, z uwzględnieniem 

konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług 

telekomunikacyjnych.> 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant SOP niezwłocznie 

informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

Art. 70. 

1. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej <Straży Marszałkowskiej>, Państwowej Straży 

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-

Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę 

przeniesiony do służby w SOP, jeżeli wykazuje predyspozycje do jej pełnienia. 

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w SOP przenosi Komendant SOP w 

porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym 

Straży Granicznej, <Szefem Kancelarii Sejmu,> Komendantem Głównym Państwowej 

Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji 

Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, Szefem Krajowej 

Administracji Skarbowej lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za zgodą 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. W przypadku braku porozumienia Komendanta SOP z właściwym komendantem 

funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, w 

przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi lub kadrowymi, do służby w 

SOP może przenieść minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
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4. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, <Straży Marszałkowskiej,> Państwowej Straży 

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-

Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w SOP 

zachowuje ciągłość służby. 

5. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. 

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

1)   szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, 

o których mowa w ust. 1, 

2)   kwalifikacje predestynujące do służby w SOP, 

3)   sposób określania równorzędności okresów służby i stażu, należności oraz 

uzyskanych w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych kwalifikacji 

zawodowych z obowiązującymi w SOP 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania oraz realizacji 

naboru do służby w SOP w celu przeniesienia funkcjonariuszy posiadających 

odpowiednie kwalifikacje do wypełniania jej zadań. 

 

Art. 83. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą 

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez uczestnictwo w 

zajęciach z wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych. 

2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu 

sprawności fizycznej funkcjonariuszy. 

3. Komendant SOP określi, w drodze zarządzenia, zakres, szczegółowe warunki i tryb 

przeprowadzania oraz szczegółowy sposób oceniania testu sprawności fizycznej 

funkcjonariuszy, uwzględniając charakter służby w SOP. 

4. Komendant SOP może określić, w drodze zarządzenia, zadania z zakresu wychowania 

fizycznego realizowane w SOP oraz formy organizacyjne wychowania fizycznego i 

sposób ich finansowania, uwzględniając charakter służby w SOP. 

5. Komendant SOP może określić, w drodze zarządzenia, wymagania wobec osób 

prowadzących zajęcia <z wychowania fizycznego>, mając na celu utrzymanie 
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sprawności fizycznej funkcjonariuszy zapewniającej wykonywanie przez nich zadań 

służbowych, a także uwzględniając charakter służby w SOP. 

 

Art. 127. 

[1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy lub stopień uzyskany w 

Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej mianuje się na 

stopień obowiązujący w SOP, równorzędny z posiadanym stopniem.] 

<1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy lub stopień uzyskany 

w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej mianuje się na stopień obowiązujący w 

SOP, równorzędny z posiadanym stopniem.> 

2. Przy przyjmowaniu osób posiadających stopnie, o których mowa w ust. 1, na równorzędne 

stopnie funkcjonariuszy mianuje Komendant SOP. Przy przyjmowaniu osób 

posiadających stopień w korpusie generałów na równorzędny stopień mianuje 

funkcjonariusza minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni w formacjach, o 

których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie adekwatności tych stopni w 

służbach, o których mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do żołnierzy zawodowych. 

 

Art. 135. 

1. W celu ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku 

służbowym funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom okresowym lub 

kontrolnym w terminie wskazanym w skierowaniu na takie badanie. 

2. Skierowanie na badanie okresowe lub kontrolne zawiera imię i nazwisko, numer PESEL, 

adres zamieszkania, stanowisko służbowe funkcjonariusza kierowanego na badanie oraz 

opis warunków pełnienia służby występujących na zajmowanym stanowisku służbowym, 

w tym czynników szkodliwych lub uciążliwych, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, i innych 

wynikających z warunków pełnienia służby. 
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3. Na pierwsze badanie okresowe funkcjonariusz jest kierowany w terminie 3 lat od dnia 

przyjęcia do służby. 

4. Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych są uzależnione od rodzaju pełnionej 

służby i wieku funkcjonariusza. 

5. Lekarz przeprowadzający badanie okresowe lub kontrolne, w celu uwzględnienia 

wszystkich czynników szkodliwych lub uciążliwych i innych wynikających z warunków 

pełnienia służby wskazanych w skierowaniu na badanie, może poszerzyć jego zakres o 

dodatkowe badania lekarskie, konsultacje u lekarzy specjalistów lub badania 

diagnostyczne, a także wyznaczyć termin następnego badania okresowego krótszy niż 

określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, jeżeli stwierdzi, 

że jest to niezbędne dla ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym 

stanowisku służbowym. Badania i konsultacje stanowią część badania okresowego lub 

kontrolnego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, lekarz wykorzystuje wskazówki metodyczne w 

sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy. 

7. Funkcjonariusza kieruje się na badanie okresowe w przypadku przeniesienia go na 

stanowisko służbowe, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe i inne 

wynikające z warunków pełnienia służby, inne niż występujące na dotychczas 

zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 3. 

8. Badania okresowe i kontrolne są wykonywane na podstawie skierowania na badanie 

wystawionego przez: 

1)   Komendanta SOP lub upoważnione przez niego osoby; 

2)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub upoważnioną przez niego osobę w 

stosunku do Komendanta SOP oraz jego zastępców. 

9. Skierowanie na badanie: 

1)   kontrolne - wystawia się najpóźniej w dniu zgłoszenia się funkcjonariusza do służby 

lub w dniu, w którym przełożony powziął wiadomość o przypadku wymagającym 

kontroli stanu zdrowia, 

2)   okresowe - wystawia się nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności 

orzeczenia lekarskiego 

- w 3 egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla funkcjonariusza kierowanego 

na badanie. 
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10. Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: 

1)   brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym, 

2)   istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku 

służbowym 

- w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie. 

11. Od orzeczenia lekarskiego funkcjonariuszowi [i Komendantowi SOP] <Komendantowi 

SOP oraz jego zastępcom> przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia. 

12. Odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie za 

pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie, do: 

1)   wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce 

pełnienia służby funkcjonariusza; 

2)   poradni medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli orzeczenie wydał lekarz poradni 

badań profilaktycznych podmiotu leczniczego utworzonego i nadzorowanego przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3)   instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia 

lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku 

medycyny pracy. 

13. Lekarz, za którego pośrednictwem jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania wraz z uzasadnieniem przekazuje je wraz z dokumentacją 

stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, o 

którym mowa w ust. 12. 

14. Badanie w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

odwołania właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 12. 

15. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. 

16. Badania okresowe i kontrolne podlegają dokumentowaniu i kontroli w sposób określony 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy. 

17. Kontrolę badań okresowych i kontrolnych wykonują podmioty, o których mowa w ust. 12. 

18. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych, uwzględniając rodzaj pełnionej 

służby i wiek funkcjonariusza; 
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2)   wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne, uwzględniając konieczność 

zamieszczenia w tym wzorze informacji niezbędnych do jednoznacznego ustalenia 

zakresu badań; 

3)   wzór orzeczenia lekarskiego, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości 

informacji znajdujących się w orzeczeniu. 

 

Art. 165. 

[1. Do wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia według stanowiska 

służbowego, zalicza się czynną służbę w SOP, czynną służbę wojskową oraz służbę w 

Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Więziennej, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Celno-Skarbowej.] 

<1. Do wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia według stanowiska 

służbowego, zalicza się czynną służbę w SOP, czynną służbę wojskową oraz służbę w 

Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Urzędzie Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Celno-Skarbowej.> 

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również inne okresy służby lub pracy 

wykonywanej przed powołaniem funkcjonariusza do służby, zaliczane na podstawie 

przepisów prawa pracy. 

3. Funkcjonariuszowi, który ukończył studia w szkole wyższej, zalicza się do wysługi lat, o 

której mowa w ust. 1, również okres tych studiów wyższych, nie dłuższy jednak od 

programowego czasu trwania studiów. 

 

Art. 184. 

1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim 

miejscu pełnienia służby zajmuje lokal mieszkalny przydzielony decyzją administracyjną 

lub posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy 

uzyskany w związku z przyznaną pomocą finansową, może być przydzielony lokal 
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mieszkalny w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli zwolni wcześniej przydzielony 

lokal mieszkalny lub zwróci przyznaną pomoc finansową. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb przydzielania lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

2)   sposób i tryb zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zwalniania zajmowanych 

lokali mieszkalnych [lub domów] określonych w ust. 1, uwzględniając przesłanki 

uzasadniające przydział lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi przeniesionemu do 

służby w innej miejscowości, 

3)   sposób postępowania w przypadku, gdy funkcjonariusz ten skorzystał z pomocy 

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, 

4)   rodzaje dokumentów potwierdzających zwolnienie przez funkcjonariusza lokalu 

mieszkalnego dotychczas zajmowanego oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na 

uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 

- mając na względzie zapewnienie sprawnej procedury przyznawania i zwracania lokali 

mieszkalnych oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu, a także dokumentowania 

postępowania w tych sprawach. 

3. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim 

miejscu pełnienia służby nie zwolnił przydzielonego lokalu mieszkalnego i nie zwrócił 

przyznanej pomocy finansowej, można przydzielić tymczasową kwaterę na czas pełnienia 

służby w tej miejscowości według przysługujących mu norm, bez uwzględnienia 

członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środków SOP. 

4. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości 

otrzymuje tymczasową kwaterę. Koszt zakwaterowania pokrywa się ze środków SOP. 

 

Art. 190. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługują, niezależnie od 

zasiłku pogrzebowego, odprawa pośmiertna w wysokości określonej zgodnie z przepisami 

art. 187 ust. 1-3, liczonej na dzień zgonu, oraz należności, o których mowa w art. 188 ust. 

1 pkt 2. 

[2. Odprawa oraz należności, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi, który w dniu 

śmierci funkcjonariusza pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w razie braku 

małżonka - dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci 

funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej określone 
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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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138).] 

<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, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138).> 

3. Komendant SOP przyznaje należności, o których mowa w ust. 1, w przypadku zaginięcia 

funkcjonariusza. Zaginięcie funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą 

stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji. 

 

Art. 197. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się z wykorzystaniem profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Komendant SOP wykorzystuje 

lub tworzy profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa. 

2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 

ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, 

o których mowa w [art. 193 ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz w art. 195 pkt 1] <art. 194 ust. 2 
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pkt 5 lit. b i c oraz w art. 196 pkt 1>, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć 

przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 196 pkt 5, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć właściwemu 

przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 194 ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2-4, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, oświadczenia albo decyzji 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza. 

 

[Rozdział 10 

Ochrona Sejmu i Senatu 

Art. 246. 

1. Ochrona Sejmu i Senatu polega na: 

1)   ochronie terenów, obiektów i urządzeń pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu i 

zarządzie Kancelarii Senatu; 

2)   zapewnianiu w zakresie niezastrzeżonym dla SOP i Żandarmerii Wojskowej 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenach i w obiektach, o których mowa w 

pkt 1, oraz w miejscach odbywania posiedzeń Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i 

Senatu; 

3)   kontroli uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach, o których mowa w 

pkt 1, oraz wydawaniu przepustek uprawniających do przebywania na tych 

terenach i w tych obiektach, a także zapewnianiu w tych miejscach porządku; 

4)   wykonywaniu zarządzeń porządkowych Marszałka Sejmu wydanych na podstawie 

regulaminu Sejmu; 

5)   współuczestnictwie w prowadzeniu działań w zakresie rozpoznania pirotechniczno-

radiologicznego w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz podejmowaniu działań 

zmierzających do neutralizacji zagrożeń w tych obiektach; 

6)   wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach, o 

których mowa w pkt 1; 
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7)   wykonywaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami, zadań w dziedzinie obrony cywilnej, a 

także ochrony przeciwpożarowej; 

8)   konwojowaniu wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. 

2. Zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu wykonują strażnicy Straży Marszałkowskiej, 

umundurowanej formacji podległej Marszałkowi Sejmu. 

3. Strażnicy Straży Marszałkowskiej wykonują również zadania reprezentacyjne, w 

szczególności w ceremoniale powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz 

asystach honorowych. 

4. Podczas wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3, strażnicy Straży Marszałkowskiej 

mogą występować z bronią paradną. 

5. Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia, rodzaje broni paradnej przysługującej 

strażnikom Straży Marszałkowskiej oraz jej wzory, a także przypadki występowania z tą 

bronią. 

6. Marszałek Sejmu może, w drodze zarządzenia, nadać Straży Marszałkowskiej sztandar oraz 

określić jego wzór. 

7. Ochrona Senatu jest wykonywana przez Straż Marszałkowską w zakresie ustalonym przez 

Marszałka Sejmu z Marszałkiem Senatu. 

 

Art. 247. 

1. Strażnikiem Straży Marszałkowskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, 

korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe, niekarana za popełnienie przestępstwa, ciesząca się nieposzlakowaną 

opinią, posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do wykonywania zadań strażnika 

Straży Marszałkowskiej, dopuszczona do posiadania broni palnej i mająca uregulowany 

stosunek do służby wojskowej. 

2. Osoba posiadająca kwalifikacje pożarnicze uzyskane na podstawie ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 

oraz z 2018 r. poz. 106) nie musi spełniać wymogu dopuszczenia do posiadania broni 

palnej. 

3. Przyjęcie kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej poprzedza się postępowaniem 

kwalifikacyjnym, na które składa się: 



- 193 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   przyjęcie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim 

zatrudnieniu; 

2)   przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 

3)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Straży Marszałkowskiej; 

4)   przeprowadzenie testu sprawności fizycznej; 

5)   sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych 

w kwestionariuszu osobowym kandydata do pracy. 

4. Szef Kancelarii Sejmu może wyrazić zgodę na zatrudnienie na stanowisku strażnika Straży 

Marszałkowskiej przez okres nie dłuższy niż 15 miesięcy osoby, która nie spełnia wymogu 

dopuszczenia do posiadania broni palnej lub posiadania kwalifikacji pożarniczych, o 

których mowa w ust. 2. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników 

Straży Marszałkowskiej, zakres, sposób i termin przeprowadzania testu sprawności 

fizycznej oraz sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, 

korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa, 

2)   zakres, sposób i termin przeprowadzania testu sprawności fizycznej strażników Straży 

Marszałkowskiej oraz skład i organizację zespołu oceniającego ten test 

- mając na względzie specyfikę zadań związanych z ochroną Sejmu i Senatu oraz kategorie 

wiekowe i płeć strażników Straży Marszałkowskiej. 

6. Strażnicy Straży Marszałkowskiej oraz kandydaci na strażników Straży Marszałkowskiej 

podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych 

osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań 

psychologicznych, uwzględniając potrzebę prawidłowego stwierdzenia przez psychologa 

istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika 

Straży Marszałkowskiej. 

Art. 248. 

Koszty przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 247, ponosi 

Kancelaria Sejmu. 
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Art. 249. 

1. Przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony, o której mowa w art. 246, strażnikom Straży 

Marszałkowskiej: 

1)   przysługują odpowiednio uprawnienia funkcjonariuszy określone w art. 21 pkt 1-3, 5 i 

6, stosowane w okolicznościach i na warunkach określonych w niniejszej ustawie; 

2)   przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3-5, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w 

przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 tej ustawy. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a 

oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5-7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnicy Straży Marszałkowskiej mogą użyć 

broni palnej lub ją wykorzystać. 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

4. W zakresie zasad dopuszczenia strażników Straży Marszałkowskiej do posiadania broni 

stosuje się przepis art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106). 

5. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych korzysta z 

ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

6. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych jest 

obowiązany nosić umundurowanie oraz odznakę strażnika. 

7. Komendant Straży Marszałkowskiej może w uzasadnionych przypadkach zezwolić 

strażnikowi na wykonywanie czynności służbowych w ubiorze cywilnym. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, 

określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, wzory, kolory i normy umundurowania oraz 

odznak i oznak strażnika Straży Marszałkowskiej, sposób noszenia umundurowania, 

orderów, odznaczeń, medali, odznak i oznak, uwzględniając tradycyjne elementy ubioru 

oraz odznaki stosowane przez Straż Marszałkowską, okoliczności, w których strażnik 

Straży Marszałkowskiej występuje w poszczególnych rodzajach umundurowania, oraz 

dbając o zapewnienie estetyki i praktyczności wykorzystania umundurowania w różnych 

warunkach pogodowych. 
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Art. 250. 

1. Straż Marszałkowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpośrednio 

nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu. 

2. Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej przy pomocy zastępców. 

Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy są powoływani i odwoływani przez 

Szefa Kancelarii Sejmu. 

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb działania Straży Marszałkowskiej określi, w 

drodze zarządzenia, Marszałek Sejmu. 

4. Do Straży Marszałkowskiej w zakresie zasad posiadania broni stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

posiadania, ewidencjonowania i przechowywania przez Straż Marszałkowską broni palnej 

oraz środków przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem specyfiki działania Straży 

Marszałkowskiej oraz sposobów uniemożliwienia dostępu do broni oraz tych środków 

osobom trzecim.] 

 

USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 

w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. …) 

 

Art. 16. 

1. Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w 

zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24 oraz w porozumieniu ze 

służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, opracowuje plan 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 

i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz do wiadomości 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska, Komendantowi Głównemu Policji, 

Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu 

Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz [Szefowi Biura 

Ochrony Rządu] <Komendantowi Służby Ochrony Państwa>, a także, w zakresie 

objętym właściwością, zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tym planem, 

nie później niż do dnia 1 września 2018 r., z zachowaniem przepisów dotyczących 

ochrony informacji niejawnych. 
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2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej: 

1) graficzny plan obiektu lub terenu, sporządzony odrębnie dla każdego obiektu lub 

terenu, w którym lub na którym mają się odbyć poszczególne wydarzenia w ramach 

Konferencji COP24, wraz z ich opisem, zawierający: 

a) dokładne oznaczenie strefy, która będzie pod bezpośrednim nadzorem lub kontrolą 

Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, 

b) oznaczenie dróg dojazdu i dróg dojścia osób uczestniczących w tych 

wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb 

ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24; 

2) instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

w miejscu i w czasie poszczególnych wydarzeń w ramach Konferencji COP24, 

spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1160); 

3) instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych innych niż wymienione w pkt 2; 

4) szczegółowy podział zadań służb i innych podmiotów zaangażowanych w 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) sposoby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach; 

6) sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego. 

3. Wojewoda Śląski może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić w czasie trwania 

Konferencji COP24 zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze 

województwa śląskiego, określając drogi, które obejmuje zakaz, oraz okres 

obowiązywania zakazu. 

4. Wydając akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 3, Wojewoda Śląski bierze pod 

uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego. 

 


