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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 20 kwietnia 2022 r.  

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

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

innych ustaw (druk nr 688)  

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowa zmiana zawarta w ustawie przyjętej przez Sejm 7 kwietnia 2022 r. 

umożliwia określonej grupie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych – przyjętych do służby 

po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., ale przed dniem 1 października 2003 r., którzy 

w dniu zwolnienia ze służby mają okres (co najmniej) 25 lat służby, liczony wraz z okresami 

równorzędnymi ze służbą, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej
1
 okresów pracy cywilnej 

(zatrudnienia przed wstąpieniem do służby lub przypadających po zwolnieniu ze służby). 

Obecne przepisy, w stosunku do funkcjonariuszy, a także żołnierzy zawodowych, przyjętych 

do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, 

                                                 

1
 zarówno ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jak i ustawa 

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, definiuje wysługę 

emerytalną jako okresy służby (w Wojsku Polskim i im równorzędne, a także w Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

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

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej oraz im 

równorzędne). 
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nie uwzględniają okresów składkowych i nieskładkowych sprzed wstąpienia do służby ani 

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

albo ich nieopłacania z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej 

podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, po zwolnieniu ze służby. Za okresy pracy 

cywilnej funkcjonariusz/żołnierz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku 

emerytalnego i spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymać emeryturę w systemie powszechnego 

ubezpieczenia społecznego.  

Reforma systemu emerytalnego wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. przewidywała 

objęcie powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego nowo przyjmowanych 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy. Z dniem 1 października 2003 r. nastąpił 

powrót do emerytalnego systemu zaopatrzeniowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb 

mundurowych
2
. 

Funkcjonariusze/żołnierze otrzymują emeryturę zaopatrzeniową (tzw. policyjna albo 

wojskowa), zaś za okresy pracy cywilnej, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki, 

będzie przysługiwała emerytura z systemu powszechnego, emerytura w systemie 

mundurowym stanowi świadczenie przyznawane na warunkach korzystniejszych.  

Założeniem ustawy przyjętej przez Sejm 7 kwietnia 2022 r. jest przeniesienie 

zobowiązań emerytalnych systemu powszechnego do systemu mundurowego (uzasadnienie 

druk sejmowy nr 2108, str. 3). W stosunku do funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz 

pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r., którzy w dniu 

zwolnienia ze służby mają co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych zapewnia 

się możliwość doliczenia okresów pracy cywilnej do ich wysługi emerytalnej. Ustawa daje 

prawo wyboru dotychczasowych zasad wyliczania emerytury, czyli niedoliczania do 

emerytury policyjnej (wojskowej) okresów pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch 

emerytur – policyjnej i emerytury z ZUS-u. W przypadku niedokonania wyboru, w wysokości 

emerytury zaopatrzeniowej nie będzie można uwzględnić okresów pracy cywilnej, ale będzie 

możliwość ustalenia i pobierania drugiej emerytury z systemu powszechnego. 

Druga istotna zmiana zawarta w ustawie dotyczy warunków nabywania uprawnień 

emerytalnych przez funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Służby Celno- 

                                                 

2
 ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1609) 
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Skarbowej, dla nich ustawa wprowadziła obowiązek wykazania stażu co najmniej 5 lat 

wykonywaniu tzw. zadań policyjnych w całym wymaganym okresie służby. Obecnie znosi 

się ten warunek jako dyskryminujący (w następstwie orzeczenia TK z dnia 3 marca 2015 r., K 

39/13 w/w funkcjonariusze zostali objęci systemem zaopatrzenia emerytalnego, jednak 

z warunkiem wykazania okresów wykonywania zadań policyjnych).  

Następna zmiana dotyczy funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z obecnymi 

przepisami funkcjonariuszowi nie przyznaje się tego świadczenia, jeżeli wszczęto przeciwko 

niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne. Ustawa zawęża przesłanki odmowy przyznania 

świadczenia motywacyjnego, w przypadku wszczętego postępowania karnego – odmowa 

nastąpi wtedy, gdy będzie to postępowanie karne w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie zaś każde postępowanie 

karnego.   

Ustawa przewiduje przepisy przejściowe dla byłych funkcjonariuszy/ żołnierzy 

zawodowych, których emerytury zostały ustalone na zasadach zaopatrzeniowych, a którzy 

spełnią warunek wykazania co najmniej 25 lat służby i którzy nie mają ustalonego prawa do 

emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury z uwzględnieniem okresów 

pracy cywilnej należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 21 marca 2022 r. (druk nr 2108). 

Skierowano go do I czytania w komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony 

Narodowej. Sprawozdanie zawarte w druku nr 2145 zawiera kilka korekt redakcyjnych oraz 

dwa wnioski mniejszości związane z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
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Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2270).  

Podczas II czytania projektu, przeprowadzonego na 52. posiedzeniu Sejmu, zgłoszono 

21 poprawek, które są zamieszczono w druku nr 2145-A. Poprawki dotyczą zasadniczej 

materii ustawy tj. uregulowania podstawy wymiaru emerytury żołnierza/funkcjonariusza 

przyjętego do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r. 

oraz wysokości przyjętego w projekcie przelicznika za każdy rok poprzedzający służbę, 

a także zmierzają do wprowadzenia dodatkowych kryteriów m. in. wieku i lat służby. 

Komisje rekomendowały Sejmowi ich odrzucenie. 

Sejm odrzucił wszystkie poprawki oraz wnioski mniejszości i przyjął na 52. posiedzeniu 

ustawę większością głosów 455, przy jednym głosie sprzeciwu, bez wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi poważniejszych zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


