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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 7 kwietnia 2022 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-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 688) 

 

 

 

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

ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520 i 655) 

 

Art.  15a. 

Emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej po raz 

pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby 

wojskowej i wzrasta według zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-5. 

 

<Art. 15aa. 

1. Emerytura dla żołnierza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy w okresie po 

dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r., wynosi 40% podstawy 

jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy 

rok tej służby. 

2. Emeryturę podwyższa się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2–5. 

3. Emerytura dla żołnierza, o którym mowa w ust. 1, który w dniu zwolnienia ze służby 

posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w 

art. 13 ust. 1, wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok 

poprzedzających służbę: 

1) okresów składkowych; 
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2) okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 

31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia 

w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te 

ubezpieczenia. 

4. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie ust. 1–3, 

spełniającemu warunek, o którym mowa w ust. 3, dolicza się, na jego wniosek, do 

wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy 

nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty 

rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. 

5. Okresy, o których mowa w ust. 4, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura 

wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 

6. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 4, doliczanych do wysługi emerytalnej 

zgodnie z ust. 4 i 5, emeryturę obliczoną na podstawie ust. 1–3 zwiększa się o 1,3% 

podstawy jej wymiaru. 

7. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych 

dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 4, następuje 

z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po 

zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, 

chyba że ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym. 

8. W razie przyznania podwyższenia, o którym mowa w ust. 3, lub zwiększenia, 

o którym mowa w ust. 6, umowa między członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na 

rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa. 

9. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 8, na dochody budżetu państwa 

następuje na podstawie zawiadomienia wojskowego organu emerytalnego. 

 

Art. 15ab. 

1. Żołnierz, o którym mowa w art. 15aa, ma prawo wyboru sposobu ustalenia emerytury 

na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo w art. 15aa. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Oświadczenie o wyborze, o którym mowa w ust. 1, składa się do wojskowego organu 

emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia 

emerytalnego. 

3. W przypadku niedokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, emeryturę ustala się na 

zasadach i w wysokości określonych w art. 15a.> 

 

Art.  24. 

Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej 

I grupy, jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez 

uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1a) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza 

granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396), renta rodzinna przysługuje 

małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

1b) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów 

doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli 

śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby 

wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby wojskowej, rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, 

jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku 

pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1c) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych poza 

granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na 

wiek i stan zdrowia; 

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, 

które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b; 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832383?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832383?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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[3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 15, 

okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek osoby 

uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach 

określonych w art. 14;] 

<3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa 

w art. 15 albo w art. 15aa ust. 3, okresów, o których mowa odpowiednio w art. 14 

ust. 1 albo w art. 15aa ust. 4, okresy te dolicza się na wniosek osoby uprawnionej do 

renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach określonych 

odpowiednio w art. 14 albo w art. 15aa;> 

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5) jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego, 

przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub zmniejszania tego 

świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez 

względu na wiek i stan zdrowia; 

5a) jeżeli śmierć żołnierza po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku ze służbą, jest 

następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się 

przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu 

działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta 

rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1c renta 

rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym wypadku do wysokości uposażenia 

nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 

grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Art.  32c. 

Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w 

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

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19183668?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
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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.] 

<Przepisy art. 15–15aa albo art. 18f stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 2448 i 2490) 

 

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 Straży Marszałkowskiej, Służby Celnej lub 

Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie należne przez 

okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Przepisy art. 

18f ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.] 

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

Celnej lub Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie 

należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez 

funkcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 i art. 33b. Przepisy art. 18f ust. 2–3 i 5 

stosuje się odpowiednio.> 

1b.   Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 

r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury 

lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1 lub 1a. 

http://lex.senat.pl/#/document/19183668?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
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2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 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 i 1a, w związku z 

przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym. 

 

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, 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 posiadanie 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, nabywa prawo do 

http://lex.senat.pl/#/document/16838454?unitId=art(1)ust(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17571974?unitId=art(1)ust(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17571974?unitId=art(2)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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emerytury w dniu osiągnięcia tego stażu niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, 

wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku służbowego.] 

<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, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego 

stażu niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia 

stosunku służbowego.> 

Art.  15a. 

Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 

stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach 

określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5. 

 

<Art. 15aa. 

1. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy w 

okresie po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r., wynosi 40% 

podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy 

dalszy rok tej służby. 

2. Emeryturę podwyższa się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2–5. 

3. Emerytura dla funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, który w dniu zwolnienia ze 

służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1d, 2 lub 5, wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru 

za każdy rok poprzedzających służbę: 

1) okresów składkowych; 

2) okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 

31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia 

w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te 

ubezpieczenia. 

4. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie ust. 1–3, 

spełniającemu warunek, o którym mowa w ust. 3, dolicza się na jego wniosek do 

wysługi emerytalnej, przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy 

nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty 

rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. 
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5. Okresy, o których mowa w ust. 4, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura 

wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 

6. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 4, doliczanych do wysługi emerytalnej 

zgodnie z ust. 4 i 5, emeryturę obliczoną na podstawie ust. 1–3, zwiększa się o 1,3% 

podstawy jej wymiaru. 

7. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych 

dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 4, następuje 

z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po 

zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, 

chyba że ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym. 

8. W razie przyznania podwyższenia, o którym mowa w ust. 3, lub zwiększenia, 

o którym mowa w ust. 6, umowa między członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na 

rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa. 

9. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 8, na dochody budżetu państwa 

następuje na podstawie zawiadomienia organu emerytalnego. 

 

Art. 15ab. 

1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 15aa, ma prawo wyboru sposobu ustalenia 

emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo w art. 15aa, albo w 

art. 15d. 

2. Oświadczenie o wyborze, o którym mowa w ust. 1, składa się do organu emerytalnego 

najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. 

3. W przypadku niedokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, emeryturę ustala się na 

zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo w art. 15d.> 

 

Art.  15d. 

[1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2-3, którzy zostali 

mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. wynosi 40% podstawy jej 

wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a.] 

<1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 3, którzy zostali 

mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r., wynosi 40% podstawy jej 
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wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a albo w art. 

15aa.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej, jeżeli przed dniem 2 stycznia 1999 r.: 

1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej; 

2) pełnił zawodową służbę wojskową; 

3) pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-

1c lub 3-4. 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również funkcjonariuszy Służby Celnej, których 

stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z 

dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej. 

Art.  15e. 

Emeryturę dla funkcjonariuszy, [o których mowa w art. 12 ust. 2-3] <o których mowa w art. 

12 ust. 3>, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub 

których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b 

ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej i którzy przed dniem 2 stycznia 1999 r. pełnili służbę, o której mowa w art. 

15d ust. 2, lub byli zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, oblicza 

się na zasadach określonych odpowiednio w art. 15 lub art. 15c. 

 

Art.  24. 

Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty 

inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo 

zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem art. 22a; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1a) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza: 

a) w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji, 

http://lex.senat.pl/#/document/16838454?unitId=art(22(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17571974?unitId=art(99)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16838454?unitId=art(22(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17571974?unitId=art(99)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793593?unitId=art(145(a))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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b) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, na terytorium państw w całości lub 

części uznanych za strefę działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w art. 

22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu albo czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 

25 pkt 1 albo w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), lub 

kierował wykonywaniem takich czynności, 

c) w czasie pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej, 

d) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

zadania w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu, 

e) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej, o której mowa 

w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, 

f) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

zadania w warunkach, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Służbie Ochrony Państwa 

- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

1b) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 

Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów 

doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli 

śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo 

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu 

funkcjonariuszowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu 

Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku albo 

choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 25 

pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(21)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(26)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793876?unitId=art(147(c))pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16894297?unitId=art(60(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794361?unitId=art(49(b))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18676870?unitId=art(145)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(26)pkt(1)&cm=DOCUMENT


- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich 

czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, 

które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b i art. 22a; 

[3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 15 

lub art. 15e, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek 

osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach 

określonych w art. 14;] 

<3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa 

w art. 15 albo w art. 15aa ust. 3, albo w art. 15e, okresów, o których mowa 

odpowiednio w art. 14 ust. 1 albo w art. 15aa ust. 4, okresy te dolicza się na wniosek 

osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na 

zasadach określonych odpowiednio w art. 14 albo w art. 15aa;> 

3a)  w razie nieuwzględnienia w wysłudze emerytalnej zmarłego emeryta podwyższenia, o 

którym mowa w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a, podwyższenie to uwzględnia się, na 

wniosek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, w wysłudze emerytalnej zmarłego, na 

zasadach określonych w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a; 

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5) jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu 

karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub 

zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna 

przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

6) jeżeli śmierć funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu 

Wojskowego po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku z tą służbą, jest 

następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się 

przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
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działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta 

rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

7)  w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której 

mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym wypadku do 

wysokości uposażenia nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w 

art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

 

Art.  32a. 

1. Organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym. 

1a. Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych <, 

wojskowy organ emerytalny, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1a, oraz organ 

emerytalny określony przez Ministra Sprawiedliwości> może przesyłać pisma na adres 

do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy. 

1b.   Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych < , 

wojskowy organ emerytalny, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1a, oraz organ 

emerytalny określony przez Ministra Sprawiedliwości> może doręczać pisma w 

postaci papierowej z wyłączeniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 

pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: 

1) do podmiotu niepublicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych: 

a) nieposiadającego adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych, 

b) który nie wszczął postępowania administracyjnego przed tym organem 

emerytalnym przy użyciu adresu do doręczeń elektronicznych; 

2) do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w przypadku braku możliwości doręczenia na 

adres do doręczeń elektronicznych tego podmiotu. 

2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na organie 

emerytalnym. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/19183668?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(25)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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Art.  33c. 

Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w 

wymiarze świadczenia okresów służby, o której mowa w art. 33a, następuje na wniosek 

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

odpowiednio.] <Przepisy art. 15–15aa albo art. 18f stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 

oraz z 2022 r. poz. 655) 

Art.  120a. 

1. Policjantowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Policji; 

2) służby w 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 

Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 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 2020 r. poz. 723 i 2320). 

3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu 

przez policjanta stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego policjant podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom oraz Komendantowi BSWP i jego 

zastępcom. 

6.   Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi CBŚP, 

Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim 

Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół policyjnych i ich 

zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i osobie 

pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań 

uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się policjantowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 - 

przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

[2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania;] 

<2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania;> 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

8. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 7, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

9. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego policjantowi 

przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
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decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub Komendanta Głównego Policji przysługuje, w takim samym terminie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

10. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

11. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

12. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

13. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 8, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 

1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655) 

 

Art.  117d. 

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Straży Granicznej; 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 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. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 36 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu 

przez funkcjonariusza stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 39, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz Komendantowi 

BSWSG i jego zastępcom. 

6. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 45 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 - 

przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

[2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania;] 

<2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania;> 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

8. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi 

przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych lub Komendanta Głównego Straży Granicznej przysługuje w takim 

samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

9. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie 

zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 130 ust. 1-3, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 125b ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

10. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

11. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

12. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 7, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1940 i 2490) 

Art.  97e. 

1. Strażakowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Państwowej Straży Pożarnej; 

2) służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony 

Państwa, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 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. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu 

przez strażaka stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego strażak podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 36a, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym strażaku upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom. 

6. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się strażakowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo art. 43 ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 4a - przez 

okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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2) w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 - przez okres jednego roku od dnia 

stwierdzenia wskazanej okoliczności; 

[3) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania;] 

<3) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania;> 

4) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

5) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

8. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakowi 

przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przysługuje, w 

takim samym terminie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

9. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażak nie zachował prawa 

do uposażenia, wymienionych w art. 109 ust. 1-3, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 105b ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

10. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 
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11. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

12. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 7, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem strażaka ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 105) 

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 2019 r. poz. 289, 730, 1635 i 1726) lub 

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 Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 i 1635);] 

<a) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15aa, art. 15c 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 

2022 r. poz. 520 i 655) lub 

b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15aa, art. 15c, art. 15e lub prawa do jej 

zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

http://lex.senat.pl/#/document/16795740?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
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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 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 2448 i 2490);> 

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 2019 r. poz. 299 i 303); 

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 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495), 

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. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(50(e))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(184)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(183)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793985?unitId=art(33)ust(2(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16909701?unitId=art(100)par(2)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 423, z późn. zm.) 

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. 

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 2020 r. poz. 586 i 2320) 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, 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16831915_art(22)_1?pit=2022-04-11
http://lex.senat.pl/#/document/16795740?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?cm=DOCUMENT
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Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

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

2020 r. poz. 723 i 2320).] 

<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: 

1) art. 15, art. 15aa, art. 15c 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 2022 r. poz. 520 i 655) lub 

2) art. 15, art. 15aa, art. 15c, 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 Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 2333, 2448 i 2490).> 

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. 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
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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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 

2448 oraz z 2022 r. poz. 655) 

Art.  208f. 

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Służbie Więziennej; 

2) 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 i Służbie Celno-Skarbowej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 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. 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(26(b))&cm=DOCUMENT
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3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 63 ust. 2, wydaje nie później niż w terminie 30 dni 

po osiągnięciu przez funkcjonariusza stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 86, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał opinię służbową, o której 

mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 - przez okres jednego roku od dnia 

wydania ostatecznej opinii służbowej; 

[2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania;] 

<2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania;> 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

6. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 5, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

7. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi 

przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości lub Dyrektora 

Generalnego przysługuje, w takim samym terminie, wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

8. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie 

zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 61, 
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3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania; 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 60c ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

9. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

10. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

11. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 6, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 

1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655) 

Art.  172b. 

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w SOP; 

2) służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320). 

3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego Komendant 

SOP wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza stażu 

służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 82, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi SOP i jego zastępcom. 

6. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 107 ust. 1 pkt 2 albo 3 albo ust. 

2 pkt 1 - przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

[2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania;] 

<2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania;> 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

8. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi 

przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

9. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 
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1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie 

zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 203, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 194 ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

10. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

11. Świadczenie motywacyjne jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

12. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 7, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 


