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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych  
oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

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

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony  
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  

oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 115) 

 
 
USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) 

 

Dział II 
Świadczenia pieniężne 

Rozdział 1 
Emerytura wojskowa 

Art. 12-18 pominięte 
 

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

dniu 31 grudnia 2012 r. 
 

Art. 18a. 
1.  Żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej 

służby wojskowej lub służby kandydackiej emerytura przysługuje na zasadach i w 
wysokości określonych w niniejszym rozdziale. 

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

powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby 
kandydackiej; 

2) powołanego do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli 
przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 
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Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany 
przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

Art. 18b. 
1. Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, 

który w dniu zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby 
wojskowej w Wojsku Polskim. 

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

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

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

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

Art. 18d. 
1. Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej osiągnął staż 

służby 25 lat, ale nie osiągnął wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury 
w dniu osiągnięcia tego wieku, w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z 
przyczyn określonych w art. 111 pkt 3, pkt 9 lit. b, pkt 10 lub art. 112 ust. 1 pkt 3 i 5 
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

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

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

Art. 18e. 
1.  Emerytura dla żołnierza wynosi 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby 

wojskowej i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby. 
2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc 

pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. 
3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których 

mowa w ust. 1 i w art. 18c, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. 
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Art. 18f. 
1.  Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez 

okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez żołnierza. 
2. W przypadku niewskazania przez żołnierza kolejnych lat kalendarzowych podstawę 

wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres 
kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

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

4. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury: 
1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych żołnierzowi w okresie każdego roku 

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

uposażenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o 
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 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 żołnierza z zawodowej służby 
wojskowej. 

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

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

Art. 18g. 
1.  Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy uprawnionego do emerytury, do wysługi 
emerytalnej. 

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

3. Okresy, o których mowa w ust. 2, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli 
emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 

4. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych 
dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 2, następuje na 
wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w 
którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. 
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Art. 18h. 
1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru. 
2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 1b 
Prawo wyboru emerytury 

 
Art. 18i. 

1. Żołnierz, który został powołany po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r. do 
zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej lub innej służby 
uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej, ma prawo wyboru 
ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w rozdziale 1a. 

2. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.> 

 
[Art. 32a. 

Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę wojskową, 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, 
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. 32b. 

[1. W przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej i pełnienia 
tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala 
się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony w art. 5.] 

<1. W przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej i 
pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek 
emeryta ustala się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony 
odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo w art. 18f.> 

2. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru następuje nie wcześniej niż po zakończeniu służby. 
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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 stosuje się 
odpowiednio.] <Przepisy art. 15 i 15a 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, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 

z późn. zm. 

 
Dział II 

Świadczenia pieniężne 
 

Rozdział 1 
Emerytura policyjna 

Art. 12-18 pominięte 
 

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

31 grudnia 2012 r. 
Art. 18a. 

1. Funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do służby 
w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej lub w Służbie Więziennej emerytura przysługuje na zasadach i w 
wysokości określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza przyjętego do służby po dniu 31 
grudnia 2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem: 

1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
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Wywiadu Wojskowego, 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, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej lub w Służbie Więziennej. 

2. Jako równorzędny ze służbą traktuje się okres służby wojskowej uwzględniany przy 
ustalaniu prawa do emerytury wojskowej. 

3. Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy, o których mowa w art. 16 ust. 2. 
Art. 18c. 

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

Art. 18d. 
1.  Funkcjonariusz, który w dniu zwolnienia ze służby osiągnął staż służby 25 lat, ale 

nie osiągnął wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego 
wieku, w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w: 

1) art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371); 

2) art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 
2 pkt 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 

3) art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 
2 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 710, z późn. zm.); 

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. 
Nr 104, poz. 708, z późn. zm.); 

5) art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.); 

6) art. 35 ust. 1 pkt 1 i 9 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.); 

7) art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.); 

8) art. 96 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.). 
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z 
późn. zm.). 

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. 18e. 
1.  Emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i 

wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby. 
2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc 

pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. 
3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których 

mowa w ust. 1 i art. 18c, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. 
Art. 18f. 

1.  Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne 
przez okres kolejnych 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. 

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

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

uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego w danym roku kalendarzowym 
wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu; 

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

4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę przeciętnego 
uposażenia obowiązującego w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. 

4. W przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w art. 18d, wskaźnik wysokości 
podstawy wymiaru emerytury, obliczony w sposób określony w ust. 3 pkt 1 – 3, 
mnoży się przez kwotę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego w 
dniu osiągnięcia przez tego funkcjonariusza 55 roku życia. 

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

Art. 18g. 
1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru. 
2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 1b 

Prawo wyboru emerytury 
 

Art. 18h. 
1.  Funkcjonariusz, który został przyjęty po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 

r. do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej lub do zawodowej służby wojskowej, ma 
prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych 
w rozdziale 1a. 

2. W przypadku funkcjonariusza, który dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 1, do 
wysługi emerytalnej dolicza się okresy równorzędne ze służbą określone w art. 13 
ust. 1. 

3. W przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o 
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz 
treści tych dokumentów, przepis art. 15b ust. 1 pkt 1 stosuje się. 

4. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.> 

 
[Art. 33a. 

Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 12, 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 lub 
Służbie Więziennej albo został powołany do zawodowej służby wojskowej, wysokość 
emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony w art. 33b i 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, 
Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo został 
powołany do zawodowej służby wojskowej, wysokość emerytury zostaje ponownie 
ustalona w sposób określony w art. 33b i 33c.> 

 
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 lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby 
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nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się nową 
podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony w art. 5 ust. 1.] 

<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 lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się nową podstawę wymiaru 
emerytury, w sposób określony odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo w art.18f.> 

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

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 art. 15a stosuje się 
odpowiednio.] <Przepisy art. 15 i 15a albo art. 18f stosuje się odpowiednio.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, 

poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) 

 
Art. 42. 

1. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z 
powodu jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko 
równorzędne. 

2. Jeżeli zwolniony policjant w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości 
niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 41 
ust. 3. 

3. Jeżeli po przywróceniu do służby okaże się, że mimo zgłoszenia gotowości 
niezwłocznego podjęcia służby policjant nie może zostać do niej dopuszczony, gdyż po 
zwolnieniu zaistniały okoliczności powodujące niemożność jej pełnienia, stosunek 
służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5, chyba że zaistnieje inna 
podstawa zwolnienia. 

4. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po zgłoszeniu do służby 
zaistniały okoliczności usprawiedliwiające niepodjęcie tej służby. 

5. Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służbą 
świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed 
zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc. 
Takie samo świadczenie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 3. 

6. [Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu 
służby, od którego zależą uprawnienia określone w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 69 
ust. 1, art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i art. 115 ust. 1.] 
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<Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do 
okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu okresu, od którego zależą 
uprawnienia określone w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, 
art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i art. 115 ust. 1.> Okresu pozostawania poza służbą, za 
który policjant nie otrzymał świadczenia, nie uważa się za przerwę w służbie w zakresie 
uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego jej biegu. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na 
podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania 
z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub braku 
ustawowych znamion czynu zabronionego. 

 
[Art. 69. 

1. Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej. 
2. Policjant, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych policjantach są uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej. 
4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) 

 
Art. 46. 

1. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Straży 
Granicznej z powodu jej niezgodności z prawem stanowi podstawę przywrócenia do 
służby na stanowisko równorzędne. 

2. Jeżeli zwolniony funkcjonariusz w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi 
pisemnie gotowości niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu. 
Przepis art. 45 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po zgłoszeniu się do 
służby zaistniały okoliczności usprawiedliwiające niepodjęcie tej służby. 

4. Funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza 
służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed 
zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc. 
Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez 
funkcjonariusza wniosku w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt 
przywrócenia do służby. 
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5. [Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do 
okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, nagrody 
rocznej, a także do okresu służby, od którego zależą uprawnienia określone w art. 35 ust. 
2, art. 74 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 2, art. 115 ust. 1 i art. 119 ust. 1.] <Okres, za który 
funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu służby 
uwzględnianego przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, nagrody rocznej, 
a także do okresu służby, od którego zależą uprawnienia określone w art. 35 ust. 2, 
art. 86 ust. 2, art. 115 ust. 1 i art. 119 ust. 1.> Okresu pozostawania poza służbą, za 
który funkcjonariuszowi nie przysługuje świadczenie pieniężne, nie uważa się za przerwę 
w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego jej biegu. 

 
[Art. 74. 

1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej. 
2. Funkcjonariuszom służby stałej pełniącym służbę w strażnicach, granicznych placówkach 

kontrolnych oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej 
zalicza się do wysługi emerytalnej za 1 rok służby półtora roku służby. 

3. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 
4. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach Straży Granicznej są uprawnieni do 

renty rodzinnej. 
5. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-4 normują przepisy 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.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z 

2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.) 

[Art. 60. 
1. Strażak po 15 latach służby nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego według zasad i 

na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin. 

2. Strażak, który stał się inwalidą, uprawniony jest do renty inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych strażakach są uprawnieni do renty rodzinnej. 
4. Strażacy i członkowie ich rodzin mają prawo do świadczeń określonych w ust. 1-3, 

według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
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Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

 
Art. 60a. 

[1. Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 
świadczeń, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, od uposażenia wypłaconego strażakowi 
po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).] 

<1. Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 
emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego 
strażakowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie 
odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).> 

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

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

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

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz 
dodatkowe wynagrodzenie wypłacone na podstawie art. 97, odpowiednio przeliczone 
zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 - za pozostałe okresy służby. 

3. [Składki przekazuje się również w przypadku, gdy strażak spełnia jedynie warunki do 
nabycia prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 60 ust. 2.] <Składki przekazuje 
się również w przypadku, gdy strażak spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do 
policyjnej renty inwalidzkiej.> Przekazanie składek następuje na wniosek strażaka. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na 
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). 

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

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

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

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 
przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 
3, 4 i 7, oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z przekazywaniem 
tych składek. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) 

 
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. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do 
emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w 
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem 
przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad 
określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 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 wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została 
obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 
lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym 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.> 

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z 
prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. 
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USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz. 1712, z późn. zm.) 

 
[Art. 62. 

1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej. 
2. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach są uprawnieni do policyjnej renty 

rodzinnej. 
4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 regulują przepisy 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.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) 

 
[Art. 79. 

1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej. 
2. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach są uprawnieni do policyjnej renty 

rodzinnej. 
4. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).] 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. Nr 79, poz. 523, 

z późn. zm.) 

 
[Art. 167. 

1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury. 
2. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do renty inwalidzkiej. 
3. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach są uprawnieni do renty rodzinnej. 
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4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy ustawy, o której 
mowa w art. 97 ust. 3.] 

 
Art. 168. 

[1. Jeżeli funkcjonariusz, którego stosunek służbowy ustał, nie spełnia warunków do nabycia 
prawa do świadczeń, o których mowa w art. 167 ust. 1 i 2, od uposażenia wypłaconego 
funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego 
nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690).] 

<1. Jeżeli funkcjonariusz, którego stosunek służbowy ustał, nie spełnia warunków do 
nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, 
od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia 
zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki 
za ten okres przewidziane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, 
z późn. zm.).> 

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do 
uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na 
podstawie art. 208, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w 
ust. 1. 

3. [Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia jedynie warunki 
do nabycia prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 167 ust. 2.] <Składki 
przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia jedynie warunki 
do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.> Przekazanie składek następuje na 
wniosek funkcjonariusza. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. 
Nr 40, poz. 224). 

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

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do funkcjonariusza, który pozostawał w służbie 
przed dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia 
warunków do nabycia prawa do emerytury na podstawie ustawy, o której mowa w art. 97 
ust. 3, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury przewidzianej w przepisach, o których 
mowa w ust. 4. 

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

8. Kwota należnych zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
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9. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 
przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 
3, 4 i 7, oraz jednostki organizacyjne do tego właściwe, mając na uwadze konieczność 
zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z 
przekazywaniem tych składek. 

 


