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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania i w∏aÊciwoÊci organów
w sprawach zaopatrzenia emerytalnego ˝o∏nierzy zawodowych oraz uprawnionych cz∏onków ich rodzin.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108
i Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania i w∏aÊciwoÊci organów w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego ˝o∏nierzy zawodowych
oraz uprawnionych cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 133,
poz. 689 oraz z 1995 r. Nr 130, poz. 633) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w rozporzàdzeniu w ró˝nej liczbie i przypadkach wyrazy „organ” lub „organ emerytalny” zast´puje si´ u˝ytymi w takiej samej liczbie i przypadku wyrazami „wojskowy organ emerytalny”;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojskowym organem emerytalnym w∏aÊciwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wyp∏aty Êwiadczeƒ z tytu∏u tego
zaopatrzenia jest dyrektor wojskowego biura
emerytalnego, zwany dalej „wojskowym organem emerytalnym.”;
3) w § 3 w ust. 2:
a) w pkt 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„w wypadku gdy ˝o∏nierz posiada okresy
s∏u˝by wojskowej uprawniajàce do emerytury wojskowej, okreÊlone w art. 12 i 13
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin, zwanej dalej „ustawà”, bàdê te˝ orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej zosta∏ uznany za niezdolnego do zawodowej s∏u˝by wojskowej i zaliczony do jednej z grup inwalidów:”,
— lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) zaÊwiadczenie o wysokoÊci uposa˝enia
i innych nale˝noÊci dla celów zaopatrzenia
emerytalnego wraz z decyzjami uzasadniajàcymi prawo do poszczególnych
sk∏adników uposa˝enia i ich wysokoÊci
oraz wys∏ugi lat w stopniu wojskowym,”,
b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) zaÊwiadczenie o wysokoÊci uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych dla celów zaopatrzenia emerytalnego wraz z decyzjami
uzasadniajàcymi prawo do poszczególnych
sk∏adników uposa˝enia i ich wysokoÊci oraz
wys∏ugi lat w stopniu wojskowym.”;

4) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w innych wypadkach, je˝eli posiada niezb´dne
dokumenty do wszcz´cia tego post´powania.”;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Je˝eli ustalenie prawa do Êwiadczenia
jest uzale˝nione od inwalidztwa ˝o∏nierza
lub emeryta wojskowego, który nie posiada jeszcze orzeczenia o inwalidztwie, wojskowy organ emerytalny kieruje go do
w∏aÊciwej komisji lekarskiej na jego wniosek.
2. Je˝eli warunkiem ustalenia prawa do renty rodzinnej jest uznanie za osob´ niezdolnà do pracy cz∏onka rodziny zmar∏ego
emeryta lub rencisty albo ˝o∏nierza zawodowego, wojskowy organ emerytalny na
wniosek tego cz∏onka rodziny zwraca si´
do w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o skierowanie wskazanej we wniosku osoby na badanie przez
lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, w celu wydania orzeczenia
o niezdolnoÊci do pracy.
3. We wniosku wojskowego organu emerytalnego, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza si´:
1) imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia oraz
miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie,
2) okreÊlenie celu wydania orzeczenia
i wskazanie okolicznoÊci, które lekarz
orzecznik jest obowiàzany ustaliç.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´:
1) zaÊwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opiekà lekarskà znajduje si´ osoba ubiegajàca
si´ o Êwiadczenie,
2) wywiad zawodowy zawierajàcy charakterystyk´ rodzaju i miejsca pracy,
3) dokumentacj´ medycznà i rentowà
oraz inne dokumenty majàce znaczenie
dla wydania orzeczenia, a w szczególnoÊci kart´ badania profilaktycznego,
dokumentacj´ rehabilitacji leczniczej
lub zawodowej.”;
6) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W∏asnor´cznoÊç podpisu Êwiadka w razie nades∏ania zeznaƒ pisemnych mo˝e byç poÊwiadczona przez notariusza lub przez w∏aÊciwy organ gminy albo przez pracodawc´ zatrudniajà-
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cego Êwiadka lub cz∏onka rodziny. Je˝eli Êwiadkiem jest ˝o∏nierz pe∏niàcy czynnà s∏u˝b´ wojskowà, w∏asnor´cznoÊç jego podpisu potwierdza dowódca jednostki wojskowej, w której pe∏ni on s∏u˝b´.”;
7) w § 14 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Okresy s∏u˝by uwzgl´dniane przy ustalaniu
prawa do emerytury policyjnej mogà byç
udokumentowane na podstawie zaÊwiadczenia wystawionego odpowiednio przez
w∏aÊciwe organy Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz Biura Ochrony Rzàdu.
4. Okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe oraz okresy op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r.
dolicza si´ na wniosek zainteresowanego do
wys∏ugi emerytalnej, je˝eli zosta∏y udowodnione w sposób okreÊlony w art. 117
ust. 1—4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774,
Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194
i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676), z zastrze˝eniem ust. 5.
5. Okresy op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia
1998 r. oraz okresy niesk∏adkowe dolicza si´
do wys∏ugi emerytalnej na podstawie dokumentów (zaÊwiadczeƒ) wydanych na ˝àdanie wojskowego organu emerytalnego przez
p∏atnika sk∏adek, a w przypadku osób op∏acajàcych sk∏adki na w∏asne ubezpieczenia emerytalne i rentowe — na podstawie przed∏o˝onych przez te osoby dowodów — na zasadach okreÊlonych w art. 125a ustawy, o której mowa w ust. 4.”;
8) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Decyzja w sprawie Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytalnego powinna zawieraç
oznaczenie wojskowego organu emerytalnego, dat´ wydania, oznaczenie osób,
których dotyczy, powo∏anie podstawy
prawnej, rozstrzygni´cie, uzasadnienie
faktyczne i prawne, rodzaj Êwiadczenia
oraz jego wysokoÊç i sposób wyliczenia,
dat´, od której przys∏uguje Êwiadczenie,
pouczenie o terminie i trybie odwo∏ania,
podpis z podaniem imienia i nazwiska
wojskowego organu emerytalnego. Wojskowy organ emerytalny poucza zainteresowanego równie˝ o obowiàzku zawiadamiania tego organu o okolicznoÊciach,
o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy.
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2. W razie zmiany wysokoÊci Êwiadczeƒ
w wyniku waloryzacji lub z innego powodu, wojskowy organ emerytalny wydaje
nowà decyzj´ administracyjnà. Decyzj´
administracyjnà wydaje si´ równie˝
w przypadkach, o których mowa w § 30
ust. 1 pkt 2—4 i ust. 2, § 32b ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 3 pkt 2 i 3, a tak˝e w § 32c pkt 3 i 4.”;

9) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie wydania decyzji, w której stwierdzono
brak prawa do Êwiadczeƒ, wojskowy organ
emerytalny poucza cz∏onka rodziny o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub w innych przepisach, je˝eli z zebranych dokumentów wynika, ˝e spe∏nia on warunki do uzyskania takich Êwiadczeƒ.”;
10) w § 20 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Je˝eli w zaÊwiadczeniu stwierdzajàcym okresy
zatrudnienia przypadajàce przed dniem 1 stycznia 1999 r. sà podane dni robocze, a nie okresy
zatrudnienia, ∏àcznà liczb´ dni przelicza si´ na
miesiàce, przyjmujàc za miesiàc dwadzieÊcia
dwa dni robocze, a w odniesieniu do okresów
zatrudnienia wykonywanego przed dniem
1 stycznia 1981 r. — dwadzieÊcia pi´ç dni roboczych.
3. Je˝eli z dowodów wynika tylko miesiàc rozpocz´cia lub zakoƒczenia zatrudnienia przypadajàce przed dniem 1 stycznia 1999 r., przyjmuje
si´ za poczàtek lub koniec tego okresu odpowiednio pierwszy i ostatni dzieƒ miesiàca.”;
11) § 21—23 otrzymujà brzmienie:
„§ 21. Koƒcówk´ kwot przypadajàcych do wyp∏aty
zaokràgla si´ wed∏ug zasad przyj´tych dla
Êwiadczeƒ wyp∏acanych na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
§ 22. Post´powanie w sprawie ustalenia prawa
do Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytalnego
umarza si´ w formie decyzji, je˝eli osoba
uprawiona do tych Êwiadczeƒ zmar∏a przed
wydaniem decyzji oraz nie ma osób uprawnionych do dziedziczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego.
§ 23. Wojskowy organ emerytalny wydaje emerytom i rencistom wojskowym:
1) legitymacj´;
2) zaÊwiadczenie stwierdzajàce uprawnienia do Êwiadczeƒ z wojskowego zaopatrzenia emerytalnego osobom ubiegajàcym si´ o zachowanie lub nabycie prawa
do osobnej kwatery sta∏ej.”;
12) § 26 i 27 otrzymujà brzmienie:
„§ 26. 1. W przypadku renty rodzinnej, do której
uprawniona jest wi´cej ni˝ jedna osoba,
cz´Êci renty, o których mowa w ust. 5,
przys∏ugujàce:
1) osobie ma∏oletniej,

Dziennik Ustaw Nr 188

— 11998 —

2) osobie pe∏noletniej ubezw∏asnowolnionej ca∏kowicie lub cz´Êciowo, dla której
ustanowiona zosta∏a opieka lub kuratela obejmujàca zarzàd majàtkiem, jak te˝
osobie, dla której kuratela ustanowiona
zosta∏a z innych przyczyn
— wyp∏aca si´ osobom sprawujàcym
opiek´ lub kuratel´ nad tymi osobami,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4. W przypadku
ustanowienia kurateli wyp∏ata renty rodzinnej mo˝e nastàpiç po uzyskaniu przez
kuratora zezwolenia sàdu na wyp∏acenie
renty rodzinnej do jego ràk.
2. Cz´Êç renty rodzinnej, przys∏ugujàcà osobie pe∏noletniej innej ni˝ wymieniona
w ust. 1 pkt 2, wyp∏aca si´ tej osobie lub
na jej wniosek innej osobie pe∏noletniej
uprawnionej do innej cz´Êci tej renty rodzinnej albo osobie, która sprawowa∏a
nad nià opiek´ przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci.
3. W przypadku pobytu sieroty zupe∏nej
w zak∏adzie specjalnym, w domu dziecka
lub w placówce opiekuƒczo-wychowawczej, rent´ rodzinnà wraz z dodatkiem dla
sieroty zupe∏nej wp∏aca si´ na rachunek
oszcz´dnoÊciowy w banku, wskazanym
przez kierownika placówki lub opiekuna
ustalonego przez sàd.
4. W przypadku pobytu w zak∏adzie specjalnym, w domu dziecka lub w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej wi´cej ni˝ jednej sieroty zupe∏nej uprawnionych do jednej renty rodzinnej, ka˝dej z nich wyp∏aca
si´ przys∏ugujàcà jej cz´Êç renty oraz dodatek dla sieroty zupe∏nej. Przepis ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.
5. Renta rodzinna ulega podzia∏owi na równe cz´Êci, z tym jednak, ˝e dodatki wyp∏aca si´ w ca∏oÊci osobom uprawnionym.
6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
przy wyp∏acaniu Êwiadczeƒ nale˝nych
cz∏onkom rodziny pozosta∏ym po osobie,
która zmar∏a po zg∏oszeniu wniosku o te
Êwiadczenia, a przed ustaleniem prawa
do nich.
§ 27. 1. Renta rodzinna przys∏ugujàca ma∏oletniemu wyp∏acana jest jego opiekunowi.
2. Je˝eli dla osoby pe∏noletniej uprawnionej
do emerytury lub renty rodzinnej ustanowiono opiek´ lub kuratel´, emerytur´ lub
rent´ rodzinnà wyp∏aca si´ odpowiednio
opiekunowi lub kuratorowi, po uzyskaniu
przez kuratora zezwolenia sàdu na wyp∏at´ Êwiadczenia do jego ràk.
3. Je˝eli z akt sprawy wynika koniecznoÊç
ustanowienia dla osoby uprawnionej do
emerytury lub renty opiekuna lub kuratora, do czasu jego ustanowienia Êwiadczenia te wyp∏aca si´ do ràk osoby pe∏niàcej
faktycznà opiek´, wskazanej przez w∏aÊciwy organ gminy.
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4. Osoba pe∏niàca faktycznà opiek´ nad osobà uprawnionà do emerytury lub renty
przedstawia wojskowemu organowi emerytalnemu najpóêniej w ciàgu 12 miesi´cy
postanowienia sàdu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora. Osoba pe∏niàca faktycznà opiek´ nad osobà ubezw∏asnowolnionà cz´Êciowo, w przypadku ustanowienia kurateli, przedstawia wojskowemu organowi emerytalnemu zezwolenie sàdu
na wyp∏acenie Êwiadczenia do jej ràk.”;

13) rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 5
Zmniejszanie wyp∏aty emerytur i rent inwalidzkich
oraz zawieszanie i zmniejszanie rent rodzinnych z tytu∏u osiàganych przychodów
§ 28. 1. Przy ustalaniu okolicznoÊci powodujàcych
zmniejszenie emerytury lub renty inwalidzkiej, okreÊlonych w art. 40 ustawy,
uwzgl´dnia si´ przychód z tytu∏u dzia∏alnoÊci podlegajàcej obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego, w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià”.
2. Za przychód osiàgni´ty uwa˝a si´ przychód
otrzymany lub postawiony do dyspozycji
emeryta lub rencisty w danym roku kalendarzowym, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Przychód wyp∏acony z tytu∏u dzia∏alnoÊci
wykonywanej przed miesiàcem, od którego
ustalono prawo do emerytury lub renty,
zwanych dalej „Êwiadczeniem”, nie ma
wp∏ywu na zmniejszenie Êwiadczenia.
4. Przychody osiàgni´te z dwóch lub wi´cej
tytu∏ów, o których mowa w ust. 1, sumuje
si´.
§ 29. Kwot´ przekroczenia stanowi ró˝nica mi´dzy
kwotà przychodu uzyskanego w miesiàcu kalendarzowym a kwotà 70% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za kwarta∏ kalendarzowy, ostatnio og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
§ 30. 1. Je˝eli z otrzymanego zawiadomienia,
o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, wynika, i˝ osiàgany przez emeryta lub rencist´
przychód:
1) nie powoduje zmniejszenia Êwiadczenia
— wojskowy organ emerytalny wyp∏aca
Êwiadczenie w pe∏nej przys∏ugujàcej wysokoÊci,
2) powoduje zmniejszenie Êwiadczenia
o kwot´ przekroczenia — wojskowy organ emerytalny zmniejsza wysokoÊç
Êwiadczenia o kwot´ przekroczenia,
3) powoduje zmniejszenie Êwiadczenia
o kwot´ maksymalnego zmniejszenia —
wojskowy organ emerytalny zmniejsza
wysokoÊç Êwiadczenia:
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a) o 24% kwoty bazowej, okreÊlonej
w przepisach o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
— w przypadku emerytury i renty inwalidzkiej I grupy,
b) o 18% kwoty bazowej, o której mowa
w lit. a) — w przypadku renty inwalidzkiej II i III grupy;
4) powoduje zmniejszenie Êwiadczenia
o 25% — wojskowy organ emerytalny
zmniejsza wysokoÊç Êwiadczenia o 25%.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio w przypadku pobierania cz´Êci
Êwiadczenia podlegajàcego zmniejszeniu
wskutek zbiegu prawa do dwóch lub wi´cej
Êwiadczeƒ, okreÊlonych w art. 95 ust. 2
ustawy, o której mowa w § 14 ust. 4.
§ 31. 1. Zmniejszenia Êwiadczenia, o którym mowa
w § 30, dokonuje si´ od poczàtku miesiàca
kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym uprawomocni∏a si´ decyzja
o zmniejszeniu Êwiadczenia.
2. Zmniejszenie Êwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, trwa do koƒca miesiàca kalendarzowego, w którym zaistnia∏y okolicznoÊci
powodujàce ustanie zmniejszenia Êwiadczenia lub zmian´ wysokoÊci tego zmniejszenia.
§ 32. Wojskowy organ emerytalny w terminie do
koƒca marca ka˝dego roku dokonuje rocznego rozliczenia wysokoÊci wyp∏aconych w roku poprzednim Êwiadczeƒ, opierajàc si´ na
otrzymanych od zainteresowanego i w∏aÊciwych podmiotów dokumentach potwierdzajàcych wysokoÊç przychodu uzyskanego
w roku poprzednim.
§ 32a. 1. Wojskowy organ emerytalny, na podstawie posiadanych dokumentów, w sposób
okreÊlony w § 32b lub 32c, ustala ∏àcznà
kwot´ przychodu ze wszystkich êróde∏
okreÊlonych w § 28 ust. 1, osiàgni´tego
przez emeryta lub rencist´ w poprzednim
roku kalendarzowym, dokonuje rozliczenia rocznego Êwiadczenia i ustala kwot´
nale˝nego Êwiadczenia za rok poprzedni
w sposób okreÊlony w § 32b lub 32d.
2. Okres, z którego ustala si´:
1) ∏àcznà kwot´ przychodu osiàgni´tego
przez emeryta lub rencist´,
2) ∏àcznà kwot´ maksymalnego zmniejszenia,
3) kwoty graniczne przychodu
— ulega odpowiedniemu skróceniu w roku kalendarzowym, w którym powsta∏o
lub usta∏o prawo do Êwiadczenia.
3. W przypadku Êmierci emeryta lub rencisty,
wojskowy organ emerytalny dokonuje
rozliczenia rocznego Êwiadczenia na wniosek osób, o których mowa w § 22, z∏o˝ony
w trakcie roku kalendarzowego.
§ 32b. 1. Je˝eli ∏àczna kwota przychodu osiàgni´tego przez emeryta lub rencist´ w okresie
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poprzedniego roku kalendarzowego nie
przekroczy∏a sumy kwot stanowiàcych
70% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim
roku kalendarzowym, wojskowy organ
emerytalny:
1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia,
którà stanowi suma kwot emerytury
lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeƒ i potràceƒ,
2) zwraca emerytowi lub renciÊcie kwot´
ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona
kwota nale˝nego Êwiadczenia jest
wi´ksza od sumy kwot emerytury lub
renty wyp∏aconych za rok poprzedni.
2. Je˝eli ∏àczna kwota przychodu osiàgni´tego przez emeryta lub rencist´ w okresie
poprzedniego roku kalendarzowego przekroczy∏a sum´ kwot stanowiàcych 70%
i nie przekroczy∏a sumy kwot stanowiàcych 130% przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim roku kalendarzowym, wojskowy organ emerytalny, z uwzgl´dnieniem
§ 32c:
1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia,
którà stanowi suma kwot emerytury
lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeƒ lub potràceƒ, pomniejszona o kwot´ przekroczenia ni˝szej kwoty granicznej nie wi´kszà ni˝
∏àczna kwota maksymalnego zmniejszenia,
2) zwraca emerytowi lub renciÊcie kwot´
ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona
kwota Êwiadczenia nale˝nego jest
wi´ksza od sumy kwot emerytury lub
renty wyp∏aconych za rok poprzedni,
3) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà Êwiadczeƒ, je˝eli obliczona kwota nale˝nego Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot
emerytury lub renty wyp∏aconej za rok
poprzedni.
3. Je˝eli ∏àczna kwota przychodu osiàgni´tego przez emeryta lub rencist´ w okresie
poprzedniego roku kalendarzowego przekroczy∏a sumy kwot stanowiàcych 130%
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim roku
kalendarzowym, wojskowy organ emerytalny, z uwzgl´dnieniem § 32c:
1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia,
którà stanowi suma kwot emerytury
lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeƒ i potràceƒ, pomniejszona o 25% wysokoÊci Êwiadczenia,
2) zwraca emerytowi lub renciÊcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aco-
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nà kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota Êwiadczenia nale˝nego jest
wi´ksza od sumy kwot emerytury lub
renty wyp∏aconych za rok poprzedni,
3) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà Êwiadczenia,
je˝eli obliczona kwota nale˝nego
Êwiadczenia jest mniejsza od sumy
kwot emerytury lub renty wyp∏aconych
za rok poprzedni.
§ 32c. Emeryt lub rencista mo˝e z∏o˝yç do wojskowego organu emerytalnego wniosek o dodatkowe rozliczenie miesi´czne wyp∏aconych w poprzednim roku kalendarzowym
Êwiadczeƒ w zwiàzku z osiàganym w tym
okresie przychodem. W takim przypadku
wojskowy organ emerytalny:
1) porównuje miesi´czne kwoty osiàgni´tego przychodu z miesi´cznymi kwotami
stanowiàcymi 70% lub 130% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcymi w miesiàcu, w którym emeryt
lub rencista osiàgnà∏ przychód, i oblicza
kwoty nale˝nego Êwiadczenia odr´bnie
dla ka˝dego miesiàca; przepisy § 32b
ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1
stosuje si´ odpowiednio,
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2) sumuje osobno miesi´czne kwoty nale˝nego i miesi´czne kwoty wyp∏aconego
Êwiadczenia w roku poprzednim,
3) zwraca emerytowi lub renciÊcie kwot´
ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona suma
kwot Êwiadczenia nale˝nego jest wi´ksza
od sumy kwot emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni,
4) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà Êwiadczenia, je˝eli
obliczona suma kwot nale˝nego Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni,
5) porównuje kwoty wynikajàce z rozliczenia, o którym mowa w § 32b.
§ 32d. Renty rodzinne podlegajà zawieszeniu
i zmniejszeniu na zasadach okreÊlonych
w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;
14) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 29 paêdziernika 2002 r. (poz. 1581)
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