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IX  kadencja 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

ORAZ KOMISJI  OBRONY NARODOWEJ  
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 2108) 
 

 
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 23 marca 2022 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej do 

pierwszego czytania.  

 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 5 kwietnia 2022 r.  

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  



2 

 

Komisje, zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu, przedstawiają na żądanie 

wnioskodawcy następujące  wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 2 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:  

„3a) art. 15c otrzymuje brzmienie:  

„Art. 15c. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, 

o której mowa w art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 

stycznia 1999 r., emerytura wynosi: 

1) 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok służby na rzecz totalitarnego 

państwa, o której mowa w art. 13b; 

2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok służby lub okresów 

równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a 

oraz 2–4.”;”; 

– poseł M. Kulasek 

 

Uwaga: wniosek nr 1 należy rozpatrywać łącznie z wnioskiem nr 2 

 

2) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu:  

„Art. 9a. Emerytury i renty osób, których świadczenia zostały zmniejszone na 

podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2270), podlegają ponownemu obliczeniu według zasad określonych w art. 

15 ustawy zmienianej w art. 2.”. 

– poseł M. Kulasek 

 

 

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 

 

(-) Wiesław Szczepański 

Przewodniczący 

Komisji Obrony Narodowej 

 

(-) Michał Jach 

 

 

Sprawozdawca 

 

(-) Agata Wojtyszek 

 

 

 Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

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 ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320 oraz z 2021 

r. poz. 2333) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 15a dodaje się art. 15aa i art.15ab w brzmieniu: 

„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; 

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. 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.  
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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. 

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.”; 
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2) w art. 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

3) w art. 32c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 15–15aa albo art. 18f stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

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

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 

2448 i 2490) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„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.”; 

2) w art. 12: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) po art. 15a dodaje się art. 15aa i art. 15ab w brzmieniu: 
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„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. 

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 
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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.”; 

4) w art. 15d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

15a albo w art. 15aa.”; 

5) w art. 15e wyrazy „o których mowa w art. 12 ust. 2–3” zastępuje się wyrazami 

„o których mowa w art. 12 ust. 3”; 

6) w art. 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

7) w art. 32a w ust. 1a oraz w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach 

„ministra właściwego do spraw wewnętrznych” dodaje się wyrazy „ , wojskowy 

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

określony przez Ministra Sprawiedliwości”; 

8) w art. 33c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 15–15aa albo art. 18f stosuje się odpowiednio.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 

2333, 2447 i 2448) w art. 120a w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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;”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) w art. 117d w ust. 6 pkt 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„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;”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) w art. 97e w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105) w art. 111a w ust. 1 w pkt 1 lit. a i 

b otrzymują brzmienie: 

„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 

2020 r. poz. 586 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) 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 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
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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. 7. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.2)) w art. 22 ust. 3a otrzymuje 

brzmienie: 

„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 2020 r. poz. 586 i 2320 oraz z 2021 

r. poz. 2333) 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).”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1064, 1728 i 2448) w art. 208f w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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;”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 575, 1728 i 2333) w art. 172b w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 

1621, 1834, 1981 i 2105.  
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„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;”. 

Art. 10. 1. Emerytowi, któremu wysokość emerytury wojskowej została ustalona 

na podstawie art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, a który został zwolniony ze służby 

w Wojsku Polskim i spełnia warunek określony w art. 15aa ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, któremu nie ustalono prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.3)), na jego wniosek, złożony w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ustala się ponownie wysokość emerytury 

wojskowej, w sposób określony w art. 15aa ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Na wniosek osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie, o którym 

mowa w ust. 1, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, ponownie ustala się wysokość renty rodzinnej, z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 15aa ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Do postępowań dotyczących ustalenia wysokości emerytury wojskowej na 

podstawie art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 oraz postępowań dotyczących ustalenia 

prawa do renty rodzinnej po emerytach, o których mowa w art. 24 pkt 3 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

4. Organ emerytalny, wydając decyzję kończącą postępowanie, o którym mowa 

w ust. 3, informuje osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 lub 2. 

Art. 11. 1. Emerytowi, któremu wysokość emerytury policyjnej została ustalona 

na podstawie art. 15a albo art. 15d ustawy zmienianej w art. 2, a który spełnia warunek 

określony w art. 15aa ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, któremu nie ustalono prawa 

do emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na jego wniosek, złożony w terminie 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 353, 794, 

1621, 1981, 2105, 2270 i 2314. 
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3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ustala się ponownie wysokość 

emerytury policyjnej, w sposób określony w art. 15aa ustawy zmienianej w art. 2. 

2. Na wniosek osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie, o którym 

mowa w ust. 1, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, ponownie ustala się wysokość renty rodzinnej, z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 15aa ustawy zmienianej w art. 2. 

3. Do postępowań dotyczących ustalenia wysokości emerytury policyjnej na 

podstawie art. 15a albo art. 15d ustawy zmienianej w art. 2 oraz postępowań 

dotyczących ustalenia prawa do renty rodzinnej po emerytach, o których mowa w art. 

24 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

4. Organ emerytalny, wydając decyzję kończącą postępowanie, o którym mowa 

w ust. 3, informuje osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 lub 2. 

Art. 12. Funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby 

Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby albo których stosunek służbowy 

został przekształcony albo wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do emerytury policyjnej na zasadach 

określonych w art. 15d lub art. 15e ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w przypadku gdy funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz 

Służby Celno-Skarbowej we wskazanym wyżej okresie spełniał przesłanki do nabycia 

prawa do emerytury określone w art. 12 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 13. W stosunku do funkcjonariuszy, wobec których wydano decyzję o 

odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego albo decyzję stwierdzającą ustanie 

prawa do wypłaty tego świadczenia na podstawie art. 120a ust. 7 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 3, art. 117d ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4, art. 97e ust. 6 

pkt 3 ustawy zmienianej w art. 5, art. 208f ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 8 albo 

art. 172b ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, 

decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego wydaje 

się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku 
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wydania decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego wypłata świadczenia 

następuje za okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

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