
Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) jednostka organizacyjna podleg∏a Ministro-

wi Obrony Narodowej w stosunku do:
— ˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych

s∏u˝b´ czynnà, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà w charakte-
rze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego
oraz ˝o∏nierzy s∏u˝by okresowej,

— osób odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝-
by wojskowej,”,

b) uchyla si´ lit. h—j i lit. l;

2) w art. 6:
a) w ust. 1:

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) ˝o∏nierzami niezawodowymi pe∏niàcymi

czynnà s∏u˝b´, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy

pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà w charakte-
rze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego
oraz ˝o∏nierzy pe∏niàcych okresowà s∏u˝-
b´ wojskowà,”,

— uchyla si´ pkt 13—18 i 18b,

b) uchyla si´ ust. 3, 3a i 6;

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,
3, 10, 18a i 20, spe∏niajàce jednoczeÊnie wa-
runki do obj´cia ich obowiàzkowo ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi z innych
tytu∏ów, sà obejmowane ubezpieczeniami
tylko z tytu∏u stosunku pracy, umowy agen-
cyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje si´ przepisy doty-
czàce zlecenia, albo umowy o dzie∏o, je˝eli
umow´ takà zawar∏y z pracodawcà, z którym
pozostajà w stosunku pracy, lub je˝eli w ra-
mach takiej umowy wykonujà prac´ na rzecz
pracodawcy, z którym pozostajà w stosunku
pracy, cz∏onkostwa w spó∏dzielni, s∏u˝by, po-
bierania Êwiadczenia socjalnego lub zasi∏ku
socjalnego. Mogà one dobrowolnie, na swój
wniosek, byç obj´te ubezpieczeniami emery-
talnym i rentowymi równie˝ z innych tytu-
∏ów, z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,
3 i 18a, majàce ustalone prawo do emerytu-
ry lub renty, podlegajà obowiàzkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Osoby pozostajàce w stosunku s∏u˝by, spe∏-
niajàce jednoczeÊnie warunki do podlegania
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
z tytu∏ów, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2, 4—6 i 10, mogà byç dobrowolnie obj´-
te tymi ubezpieczeniami na swój wniosek.”;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierajàcy zasi∏ek dla bezrobot-
nych oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2, 11 i 18a—20 oraz art. 7 i art. 10.”;

5) w art. 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 18a — od dnia nawiàzania stosunku s∏u˝-
by do dnia zwolnienia ze s∏u˝by,”;
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USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustaw´ z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustaw´ z dnia
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,
ustaw´ z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej,
ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu, ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu oraz ustaw´ z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636,
Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268 i Nr 149,
poz. 1450. 



6) w art. 16:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 9—14 i 16,

b) uchyla si´ ust. 6a—7a;

7) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe ubezpieczonych
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1—3
i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa
w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrze˝eniem ust. 1a i 2,
ust. 4 pkt 5 i ust. 12 i 13.”,

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´
czynnà, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏niàcych
czynnà s∏u˝b´ wojskowà w charakterze kan-
dydata na ˝o∏nierza zawodowego oraz ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych okresowà s∏u˝b´ wojsko-
wà, z zastrze˝eniem pkt 6, i ubezpieczonych
odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by woj-
skowej — stanowi kwota minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, ustalonego
na podstawie odr´bnych przepisów, z za-
strze˝eniem ust. 9 i 10,”,

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W podstawie wymiaru sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe, chorobowe
oraz wypadkowe cz∏onków s∏u˝by zagra-
nicznej nie uwzgl´dnia si´ dodatku zagra-
nicznego i innych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wyko-
nujàcym obowiàzki s∏u˝bowe w placówce
zagranicznej.”; 

8) w art. 22 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Cz´Êç sk∏adki, o której mowa w ust. 3, nie jest
odprowadzana przez Zak∏ad do otwartego
funduszu emerytalnego w przypadku zawia-
domienia przez w∏aÊciwy organ emerytalny
o ustaleniu prawa ubezpieczonego do emery-
tury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa
do jej zwi´kszenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 56, poz. 498) lub 

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 53, poz. 214, z póên. zm.3))”;

9) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych osób okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 1—4,
6—9, 11, 12, 18a—20 i ust. 2, duchownych b´-
dàcych cz∏onkami zakonów lub klasztorów oraz
osób wspó∏pracujàcych, o których mowa
w art. 8 ust. 11, nale˝y do p∏atnika sk∏adek.”;

10) w art. 40 po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez w∏aÊciwy
organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpie-
czonego do emerytury na podstawie przepi-
sów o zaopatrzeniu emerytalnym ̋ o∏nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin lub przepisów o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin Zak∏ad
usuwa z ewidencji informacje o nale˝nych
i zwaloryzowanych sk∏adkach na ubezpiecze-
nie emerytalne za okresy s∏u˝by uwzgl´dnio-
ne w wymiarze emerytury wojskowej lub po-
licyjnej.”;

11) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „3 cz∏onków” za-
st´puje si´ wyrazami „4 cz∏onków”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa-
˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Je˝eli ˝o∏nierz zwolniony z czynnej
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury wojskowej
lub wojskowej renty inwalidzkiej, od
uposa˝enia wyp∏aconego ˝o∏nierzowi
po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
zwolnienia ze s∏u˝by, od którego nie
odprowadzono sk∏adki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, przekazuje
si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.4)).

2. Przez uposa˝enie, stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
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———————
3) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.

———————
4) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,

poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636,
Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450 i Nr 166, poz. 1609.



emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:
1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia

ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by woj-
skowej w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego przed
dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) kwot´ minimalnego wynagrodze-
nia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by woj-
skowej w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego po dniu
31 grudnia 2002 r.,

3) uposa˝enie stanowiàce podstaw´
wymiaru sk∏adek na podstawie
art. 18 ustawy, o której mowa
w ust. 1 — za pozosta∏e okresy s∏u˝by. 

3. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1,
przekazuje si´ równie˝ w przypadku,
gdy ˝o∏nierz spe∏nia jedynie warunki
do nabycia prawa do wojskowej renty
inwalidzkiej. Przekazanie sk∏adek na-
st´puje na wniosek ˝o∏nierza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.5)). 

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do ˝o∏nierza, który pozostawa∏ w s∏u˝-
bie przed dniem 2 stycznia 1999 r., je-
˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by, pomimo
spe∏nienia warunków do nabycia pra-
wa do emerytury wojskowej, zg∏osi∏
wniosek o przyznanie emerytury z ty-
tu∏u podlegania ubezpieczeniom spo-
∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,
kwot´ nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek przekazuje si´ niezw∏ocznie na
podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o naby-
ciu przez ˝o∏nierza prawa do emerytu-

ry przewidzianej w ustawie o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister Obrony Narodowej, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek,
o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz
jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia pra-
wid∏owego i niezw∏ocznego wykony-
wania czynnoÊci zwiàzanych z przeka-
zywaniem tych sk∏adek.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i terminy przeka-
zywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, za ˝o∏nierzy zawodo-
wych pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-
kach podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych oraz jed-
nostki do tego w∏aÊciwe, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia pra-
wid∏owego i niezw∏ocznego wykony-
wania czynnoÊci zwiàzanych z przeka-
zywaniem tych sk∏adek.”;

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzom s∏u˝by okresowej przys∏ugujà upo-
sa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne wed∏ug za-
sad okreÊlonych w art. 11—13, art. 14 ust. 2,
art. 15, 18a, 22 i 25.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.6)) po art. 69
dodaje si´ art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. Je˝eli policjant zwolniony ze s∏u˝by
nie spe∏nia warunków do nabycia pra-
wa do emerytury policyjnej lub poli-
cyjnej renty inwalidzkiej, od uposa˝e-
nia wyp∏aconego policjantowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia
ze s∏u˝by, od którego nie odprowadzo-
no sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki
za ten okres przewidziane w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
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———————
5) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz. 1302.



mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.7)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:
1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia

ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej przed dniem 1 stycznia
2003 r.,

2) kwot´ minimalnego wynagrodze-
nia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej po dniu 31 grudnia 2002 r.,

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do
uposa˝enia, nagrody roczne i uzna-
niowe oraz dodatkowe wynagro-
dzenie wyp∏acane na podstawie
art. 112, odpowiednio przeliczone
zgodnie z art. 110 ustawy, o której
mowa w ust. 1 — za pozosta∏e okre-
sy s∏u˝by. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy policjant spe∏nia jedynie
warunki do nabycia prawa do policyj-
nej renty inwalidzkiej. Przekazanie sk∏a-
dek nast´puje na wniosek policjanta. 

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.8)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpiecze-
niom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa
w ust. 6, kwot´ nale˝nych, zwaloryzo-
wanych sk∏adek przekazuje si´ nie-
zw∏ocznie na podstawie zawiadomie-
nia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych o ustaleniu funkcjonariuszowi
prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywa-
nia do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
3, 4 i 7, oraz jednostki do tego w∏aÊci-
we, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
pewnienia prawid∏owego i niezw∏ocz-
nego wykonywania czynnoÊci zwiàza-
nych z przekazywaniem tych sk∏adek.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z
póên. zm.9)) po art. 74 dodaje si´ art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury policyjnej lub
policyjnej renty inwalidzkiej, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego funkcjonariu-
szowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do
dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od którego
nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, przeka-
zuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych sk∏adki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.10)).
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2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia
ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej przed dniem 1 stycznia
2003 r.;

2) kwot´ minimalnego wynagrodze-
nia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej po dniu 31 grudnia 2002 r.;

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do
uposa˝enia, nagrody roczne i uzna-
niowe oraz dodatkowe wynagro-
dzenie wyp∏acone na podstawie
art. 116, odpowiednio przeliczone
zgodnie z art. 110 ustawy, o której
mowa w ust. 1 — za pozosta∏e okre-
sy s∏u˝by. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy funkcjonariusz spe∏nia je-
dynie warunki do nabycia prawa do
policyjnej renty inwalidzkiej. Przeka-
zanie sk∏adek nast´puje na wniosek
funkcjonariusza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.11)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpiecze-
niom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa
w ust. 6, kwot´ nale˝nych, zwaloryzo-
wanych sk∏adek przekazuje si´ nie-
zw∏ocznie na podstawie zawiadomie-
nia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych o ustaleniu funkcjonariuszowi
prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywa-
nia do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
3, 4 i 7, oraz jednostki do tego w∏aÊci-
we, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
pewnienia prawid∏owego i niezw∏ocz-
nego wykonywania czynnoÊci zwiàza-
nych z przekazywaniem tych sk∏adek.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59,
poz. 516) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Je˝eli stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by nie
spe∏nia warunków do nabycia prawa
do Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 60 ust. 1 i 2, od uposa˝enia wy-
p∏aconego stra˝akowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia
ze s∏u˝by, od którego nie odprowadzo-
no sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki
za ten okres przewidziane w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.12)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia
ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej przed dniem 1 stycznia
2003 r.,
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2) kwot´ minimalnego wynagrodze-
nia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej po dniu 31 grudnia 2002 r.,

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do
uposa˝enia, nagrody roczne i uzna-
niowe oraz dodatkowe wynagro-
dzenie wyp∏acone na podstawie
art. 97, odpowiednio przeliczone
zgodnie z art. 110 ustawy, o której
mowa w ust. 1 — za pozosta∏e okre-
sy s∏u˝by. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy stra˝ak spe∏nia jedynie
warunki do nabycia prawa do Êwiad-
czenia, o którym mowa w art. 60
ust. 2. Przekazanie sk∏adek nast´puje
na wniosek stra˝aka.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.13)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpiecze-
niom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,
kwot´ nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek przekazuje si´ niezw∏ocznie na
podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o na-
byciu przez funkcjonariusza prawa do
emerytury przewidzianej w przepi-
sach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i terminy przeka-
zywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do te-
go w∏aÊciwe, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia prawid∏owego
i niezw∏ocznego wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z przekazywaniem
tych sk∏adek.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wys∏uga emerytalna — okresy s∏u˝by woj-
skowej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i im równorz´dne, ∏àcznie z okresa-
mi, o których mowa w art. 14 i 16,”,

b) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) najni˝sza emerytura lub renta — kwot´ naj-
ni˝szej emerytury lub renty w rozumieniu
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên.
zm.14)), zwanej dalej „ustawà o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych”,

10) okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe — okresy
uregulowane ustawà o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych,”, 

c) po pkt 10 dodaje si´ pkt 11—13 w brzmieniu:

„11) emerytura do˝ywotnia — emerytur´ przy-
s∏ugujàcà z zak∏adu emerytalnego dzia∏ajà-
cego na podstawie przepisów o zak∏adach
emerytalnych,

12) p∏atnik sk∏adek — p∏atnika sk∏adek, o któ-
rym mowa w przepisach o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych,

13) wojskowy organ emerytalny — organ eme-
rytalny w∏aÊciwy w sprawach ustalania pra-
wa do zaopatrzenia emerytalnego i wyso-
koÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u tego
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zaopatrzenia, okreÊlony przez Ministra
Obrony Narodowej.”;

2) u˝yte w art. 4, 9, 11, 26, 49 i 50 wyrazy „o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyra-
zami „ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych”;

3) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty in-
walidzkiej stanowi uposa˝enie nale˝ne ˝o∏-
nierzowi na ostatnio zajmowanym stanowi-
sku s∏u˝bowym, z zastrze˝eniem ust. 2, 3
i art. 32b.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty dla
˝o∏nierzy zawodowych przeniesionych
w stan nieczynny lub skierowanych do s∏u˝-
by za granicà stanowi uposa˝enie nale˝ne na
stanowisku s∏u˝bowym zajmowanym ostat-
nio w wojsku lub przed skierowaniem do
s∏u˝by za granicà, wed∏ug stawek obowiàzu-
jàcych w dniu zwolnienia z zawodowej s∏u˝-
by wojskowej.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub
renty przewidzianych w ustawie z prawem
do emerytury lub renty albo do uposa˝enia
w stanie spoczynku lub uposa˝enia rodzin-
nego przewidzianych w odr´bnych przepi-
sach wyp∏aca si´ Êwiadczenie wy˝sze lub
wybrane przez osob´ uprawnionà, je˝eli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.
Wybór Êwiadczenia przewidzianego w od-
r´bnych przepisach nie pozbawia osoby
uprawnionej innych Êwiadczeƒ i upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych emerytom i renci-
stom wojskowym.”;

5) w art. 8 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od decyzji przyznajàcej Êwiadczenie w drodze
wyjàtku oraz od decyzji odmawiajàcej przy-
znania takiego Êwiadczenia odwo∏anie nie
przys∏uguje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura wojskowa przys∏uguje ˝o∏nie-
rzowi zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by
wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej
s∏u˝by posiada 15 lat s∏u˝by wojskowej
w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z wyjàtkiem ˝o∏nierza, który ma
ustalone prawo do emerytury okreÊlonej
w ustawie o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, obliczo-
nej z uwzgl´dnieniem okresów s∏u˝by
wojskowej w Si∏ach Zbrojnych i okresów
równorz´dnych z tà s∏u˝bà.”;

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emery-
tury obliczonej na podstawie art.15 do-
licza si´ na jego wniosek do wys∏ugi
emerytalnej, z zastrze˝eniem ust. 2, na-
st´pujàce okresy przypadajàce po
zwolnieniu ze s∏u˝by:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia
1999 r. w wymiarze czasu pracy nie
ni˝szym ni˝ po∏owa pe∏nego wymia-
ru czasu pracy,

2) op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe po dniu
31 grudnia 1998 r. lub okres nieop∏a-
cania sk∏adek z powodu przekrocze-
nia w trakcie roku kalendarzowego
kwoty rocznej podstawy wymiaru
sk∏adek na te ubezpieczenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, doli-
cza si´ do wys∏ugi emerytalnej, je˝eli:

1) emerytura wynosi mniej ni˝ 75 %
podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukoƒczy∏ 55 lat ˝ycia — m´˝-
czyzna i 50 lat ˝ycia — kobieta albo
sta∏ si´ inwalidà.

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, dolicza si´ do wys∏ugi
emerytalnej po ich przeliczeniu na
okres zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
czasu pracy. 

4. Za ka˝dy rok okresów, o których mowa
w ust. 1, doliczanych do wys∏ugi eme-
rytalnej w myÊl ust. 1—3, emerytur´
obliczonà na podstawie art. 15 zwi´k-
sza si´ o 1,3 % podstawy jej wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokoÊci emery-
tury przez doliczenie nieuwzgl´dnio-
nych dotychczas w wymiarze Êwiadcze-
nia okresów, o których mowa w ust. 1,
nast´puje z uwzgl´dnieniem pe∏nych
miesi´cy na wniosek zg∏oszony nie
wczeÊniej ni˝ po zakoƒczeniu kwarta∏u
kalendarzowego, je˝eli emeryt pozo-
staje w ubezpieczeniu, chyba ˝e
w kwartale kalendarzowym usta∏o
ubezpieczenie.

6. W razie przyznania zwi´kszenia, o któ-
rym mowa w ust. 4, umowa mi´dzy
cz∏onkiem otwartego funduszu emery-
talnego a tym funduszem ulega rozwià-
zaniu, a Êrodki zgromadzone na ra-
chunku cz∏onka w otwartym funduszu
emerytalnym sà niezw∏ocznie przeka-
zywane na dochody bud˝etu paƒstwa.

7. Przekazanie Êrodków, o których mowa
w ust. 6, na dochody bud˝etu paƒstwa
nast´puje na podstawie zawiadomie-
nia wojskowego organu emerytalne-
go.”;
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8) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytura dla ˝o∏nierza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wy-
nosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat
s∏u˝by wojskowej i wzrasta o: 

1) 2,6 % podstawy wymiaru — za ka˝dy dal-
szy rok tej s∏u˝by,

2) 2,6 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów sk∏adkowych poprzedzajàcych
s∏u˝b´, nie wi´cej jednak ni˝ za trzy lata
tych okresów,

3) 1,3 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów sk∏adkowych ponad trzyletni
okres sk∏adkowy, o których mowa w pkt 2,

4) 0,7 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów niesk∏adkowych poprzedzajà-
cych s∏u˝b´.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Je˝eli w wys∏udze emerytalnej sà uwzgl´d-
niane okresy s∏u˝by, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2, emerytur´ podwy˝sza
si´ na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej .”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

9) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Emerytura dla ˝o∏nierza, który zosta∏ po-

wo∏any do zawodowej s∏u˝by wojskowej
po raz pierwszy po dniu 1 stycznia
1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wy-
miaru za 15 lat s∏u˝by wojskowej i wzra-
sta wed∏ug zasad okreÊlonych w art.15
ust. 1 pkt 1 i ust. 2—5.”;

10) w  art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ˚o∏nierzom, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone

w art. 12, zalicza si´ do wys∏ugi emerytalnej,
uwzgl´dnianej przy obliczaniu emerytury na
podstawie art. 15, posiadane przed powo∏a-
niem do zawodowej s∏u˝by wojskowej okresy
sk∏adkowe i niesk∏adkowe w rozumieniu usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych.”;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Kwota emerytury bez uwzgl´dnienia

dodatków, zasi∏ków i Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych, o których mowa w art. 25, nie
mo˝e przekraczaç 75 % podstawy wy-
miaru emerytury. 

2. Kwota emerytury lub renty bez
uwzgl´dnienia dodatków, zasi∏ków

i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których mo-
wa w art. 25, nie mo˝e byç ni˝sza od
kwoty najni˝szej emerytury lub renty,
z uwzgl´dnieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy suma emerytury ob-
liczonej na podstawie art. 15a i emery-
tury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub emerytury do˝ywotniej z za-
k∏adu emerytalnego jest ni˝sza od kwo-
ty najni˝szej emerytury, emerytur´ woj-
skowà podwy˝sza si´ w taki sposób,
aby suma tych emerytur nie by∏a ni˝sza
od kwoty najni˝szej emerytury.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio
do renty rodzinnej.”;

12) w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. O inwalidztwie ˝o∏nierza i zwiàzku tego inwa-
lidztwa lub Êmierci ˝o∏nierza ze s∏u˝bà wojsko-
wà oraz o niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, orzekajà wojskowe komisje lekarskie. 

2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wraz
z uzasadnieniem oraz wypis z treÊci orzeczenia
dor´cza si´ zainteresowanemu, a orzeczenie
wraz z uzasadnieniem — wojskowemu organo-
wi emerytalnemu.”;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Renta rodzinna przys∏uguje na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, z tym ˝e:

1) w razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nie-
rza rent´ rodzinnà wymierza si´ od ren-
ty inwalidzkiej I grupy, jaka przys∏ugi-
wa∏aby temu ̋ o∏nierzowi w dniu Êmier-
ci albo zagini´cia, bez uwzgl´dnienia
dodatku piel´gnacyjnego; przepis
art. 22 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio,

2) rent´ rodzinnà po zmar∏ym emerycie
lub renciÊcie wymierza si´ od kwoty
Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏o zmar-
∏emu, jednak˝e od kwoty nie ni˝szej ni˝
kwota renty inwalidzkiej II grupy, która
przys∏ugiwa∏aby zmar∏emu,

3) w razie niedoliczenia do wys∏ugi eme-
rytalnej zmar∏ego emeryta, o którym
mowa w art. 15, okresów, o których
mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza
si´ na wniosek osoby uprawnionej do
renty rodzinnej do wys∏ugi emerytalnej
zmar∏ego, na zasadach okreÊlonych
w art. 14,

4) o niezdolnoÊci do pracy i stopniu tej
niezdolnoÊci oraz niezdolnoÊci do sa-
modzielnej egzystencji, w rozumieniu
ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
uprawnionych cz∏onków rodziny orze-
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ka lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.”;

14) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Dodatki do emerytur i rent oraz zasi∏ki i Êwiadcze-
nia pieni´˝ne”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Do emerytury lub renty przys∏uguje do-
datek piel´gnacyjny i dodatek dla sierot
zupe∏nych na zasadach i w wysokoÊci
okreÊlonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

2. Dodatki oraz zasi∏ki i Êwiadczenia pie-
ni´˝ne inne ni˝ wymienione w ust. 1
przys∏ugujà do emerytury lub renty,
o ile zosta∏y przyznane na podstawie
odr´bnych przepisów.”;

16) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy si´ fundusz socjalny z corocznego
odpisu w wysokoÊci 0,5 % rocznych Êrodków
planowanych na emerytury i renty, z prze-
znaczeniem na finansowanie Êwiadczeƒ so-
cjalnych. Ârodki funduszu niewykorzystane
w danym roku kalendarzowym przechodzà
na rok nast´pny. Ârodki funduszu gromadzi
si´ na odr´bnym rachunku bankowym.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Ârodki funduszu socjalnego zwi´ksza si´ o:

1) odsetki od Êrodków tego funduszu na ra-
chunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych
i prawnych.

2b. RównowartoÊç dokonanego odpisu, nali-
czonego zgodnie z ust. 2, na dany rok kalen-
darzowy, wojskowy organ emerytalny prze-
kazuje na rachunek bankowy funduszu so-
cjalnego w terminie do dnia 30 wrzeÊnia
danego roku kalendarzowego, z tym ˝e
w terminie do dnia 31 maja danego roku ka-
lendarzowego przekazuje kwot´ stanowià-
cà co najmniej 75 % równowartoÊci odpi-
su.”;

17) w art. 31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Post´powanie w sprawie ustalenia prawa do
zaopatrzenia emerytalnego wszczyna si´ na
wniosek zainteresowanego.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Post´powanie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno byç zakoƒczone nie póêniej ni˝ w ter-
minie 60 dni od dnia zg∏oszenia wniosku.”;

18) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Wojskowy organ emerytalny mo˝e
przesy∏aç pisma i decyzje listem zwy-
k∏ym.

2. W razie sporu ci´˝ar dowodu dor´cze-
nia pisma lub decyzji spoczywa na or-
ganie emerytalnym.”;

19) po art. 32 dodaje si´ art. 32a—32c w brzmieniu:

„Art. 32a. Je˝eli po dniu, od którego przyznano
emerytur´ wojskowà, emeryt ponownie
zosta∏ powo∏any do zawodowej s∏u˝by
wojskowej albo zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´-
ziennej, wysokoÊç emerytury zostaje po-
nownie ustalona w sposób okreÊlony
w art. 32b i 32c.

Art. 32b. 1. W przypadku ponownego powo∏ania
emeryta do zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej i pe∏nienia tej s∏u˝by nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej 12 miesi´-
cy, na wniosek emeryta ustala si´ no-
wà podstaw´ wymiaru emerytury,
w sposób okreÊlony w art. 5.

2. Ponowne ustalenie podstawy wymia-
ru nast´puje nie wczeÊniej ni˝ po za-
koƒczeniu s∏u˝by.

Art. 32c. Ponowne ustalenie wysokoÊci emerytu-
ry przez doliczenie nieuwzgl´dnionych
dotychczas w wymiarze Êwiadczenia
okresów zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie
Wi´ziennej nast´puje na wniosek eme-
ryta zg∏oszony po zakoƒczeniu tej s∏u˝by.
Przepisy art. 15 i 15a stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

20) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierowaç osoby wymienione w pkt 2 i 3 do
komisji lekarskich w celu stwierdzenia stop-
nia ich niezdolnoÊci do pracy i s∏u˝by oraz
ustalenia niezdolnoÊci do samodzielnej eg-
zystencji, w rozumieniu ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, a w sprawach rent rodzinnych —
do lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Osoby zg∏aszajàce wnioski o Êwiadczenia lub
uprawnione do Êwiadczeƒ albo sk∏adajàce
zeznania w zwiàzku z prowadzonym post´-
powaniem w sprawach Êwiadczeƒ, wezwane
do stawiennictwa, majà prawo do zwrotu
kosztów przejazdu.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb zwrotu
kosztów przejazdu osób, o których mowa
w ust. 4, rodzaje Êrodków transportu i rodza-
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je dokumentów poÊwiadczajàcych upraw-
nienia do zwrotu kosztów przejazdu, wyso-
koÊç zwrotu kosztów przejazdu oraz terminy
wyp∏aty, majàc na uwadze rzeczywiste kosz-
ty przejazdu najtaƒszymi dost´pnymi Êrod-
kami transportu.”;

21) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç orga-
nów w sprawach zaopatrzenia emery-
talnego ˝o∏nierzy oraz uprawnionych
cz∏onków ich rodzin, wskazujàc ele-
menty wniosku o ustalenie prawa do
zaopatrzenia, dowody niezb´dne do
ustalenia prawa do Êwiadczenia oraz
sposób i terminy wyp∏aty Êwiadczeƒ, 

2) wzór i tryb wydawania legity-
macji emeryta—rencisty wojskowego,
uwzgl´dniajàc organ uprawniony do
wydawania, wymiany i dokonywania
wpisów, w tym wpisu o niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji, oraz przy-
padki wymiany legitymacji, 

majàc na wzgl´dzie zapewnienie realizacji
prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia
emerytalnego oraz zapewnienie spraw-
noÊci post´powania w tym zakresie.”;

22) tytu∏ dzia∏u V otrzymuje brzmienie:

„Ustanie i zawieszanie prawa do Êwiadczeƒ oraz
zmniejszanie ich wysokoÊci”;

23) w art. 38 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

24) po art. 39 dodaje si´ art. 39a i 39b w brzmieniu:

„Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego powo∏ania emeryta
do zawodowej s∏u˝by wojskowej albo
przyj´cia do s∏u˝by w Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub S∏u˝bie Wi´ziennej.

Art. 39b. Prawo do emerytury lub renty mo˝e ulec
zawieszeniu równie˝ na wniosek emery-
ta lub rencisty.”;

25) po art. 40 dodaje si´ art. 40a i 40b w brzmieniu:

„Art. 40a. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia
emerytalnego jest obowiàzana zawia-
domiç wojskowy organ emerytalny
o podj´ciu dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 104 ust. 1—4 ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, o wysokoÊci osià-
ganego z tego tytu∏u przychodu oraz
o ka˝dorazowej zmianie wysokoÊci te-
go przychodu i innych okoliczno-
Êciach powodujàcych ustanie lub za-
wieszenie prawa do Êwiadczeƒ albo
zmniejszenie ich wysokoÊci.

2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 spoczy-
wajà odpowiednio na pracodawcy
i zleceniodawcy.

3. Urzàd skarbowy jest obowiàzany za-
wiadomiç wojskowy organ emerytal-
ny o podj´ciu przez emeryta lub renci-
st´ dzia∏alnoÊci pozarolniczej.

Art. 40b. 1. Rozliczenie emerytury i renty w zwiàz-
ku z osiàgni´ciem przychodu, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 1, nast´puje
po up∏ywie roku kalendarzowego
w stosunku rocznym lub miesi´cz-
nym. 

2. Osoba uprawniona do emerytury lub
renty inwalidzkiej jest obowiàzana za-
wiadomiç, do koƒca pierwszego kwar-
ta∏u roku kalendarzowego, organ
emerytalny o ∏àcznej kwocie przycho-
du, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
osiàgni´tego w poprzednim roku ka-
lendarzowym.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 2 spoczy-
wa odpowiednio na p∏atniku sk∏adek.

4. Na podstawie zawiadomieƒ, o których
mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny
dokonuje rozliczenia rocznego lub na
wniosek osoby uprawnionej miesi´cz-
nego, wyp∏aconych osobie okreÊlonej
w ust. 2 w poprzednim roku kalenda-
rzowym kwot emerytur lub rent inwa-
lidzkich.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady dokonywania rozliczeƒ,
o których mowa w ust. 4, a tak˝e spo-
sób zmniejszania emerytur i rent in-
walidzkich w trakcie roku kalendarzo-
wego, majàc na uwadze koniecznoÊç
realizacji prawa emeryta i rencisty do
zaopatrzenia emerytalnego oraz za-
pewnienia sprawnoÊci post´powania
w tym zakresie.”;

26) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏aca si´ od
dnia powstania prawa do tych Êwiad-
czeƒ, nie wczeÊniej jednak ni˝ od mie-
siàca, w którym z∏o˝ono wniosek okre-
Êlony w art. 31 ust. 3, je˝eli prawo do te-
go zaopatrzenia zosta∏o ustalone na
wniosek zainteresowanego lub w któ-
rym wydano decyzj´ z urz´du.

2. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz
dodatków nie wyp∏aca si´ za okres, za
który ˝o∏nierz otrzyma∏ uposa˝enie
przewidziane w przepisach o uposa˝e-
niu ˝o∏nierzy, chyba ˝e emerytura lub
renta inwalidzka by∏aby korzystniejsza.
W tym przypadku organ emerytalny
potràca z nale˝nej emerytury lub renty
inwalidzkiej oraz dodatków kwoty wy-
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p∏acone z tytu∏u uposa˝enia lub Êwiad-
czenia pieni´˝nego przys∏ugujàcego po
zwolnieniu ze s∏u˝by.”;

27) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasi∏kami
i Êwiadczeniami pieni´˝nymi, o których mowa
w art. 25, wyp∏acajà wojskowe organy emery-
talne. Wyp∏aty dokonuje si´ miesi´cznie
w dniu ustalonym jako termin p∏atnoÊci:

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachu-
nek w banku,

2) do ràk osoby uprawnionej za poÊrednic-
twem:

a) poczty,

b) innych osób prawnych upowa˝nionych
do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
dor´czenia Êwiadczeƒ.”;

28) w art. 44 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wyp∏at´ emerytury lub renty albo dodatków,
zasi∏ków i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których
mowa w art. 25, wstrzymuje si´, je˝eli:

1) powstanà okolicznoÊci uzasadniajàce za-
wieszenie prawa do Êwiadczeƒ lub ustanie
tego prawa, 

2) oka˝e si´, ˝e:

a) wskutek zbiegu prawa do Êwiadczeƒ oso-
bie uprawnionej przys∏uguje Êwiadczenie
wy˝sze lub przez nià wybrane,

b) Êwiadczenia nie mogà byç dor´czone
z przyczyn niezale˝nych od wojskowego
organu emerytalnego,

c) prawo do Êwiadczeƒ nie istnia∏o,

3) osoba pobierajàca Êwiadczenie, mimo po-
uczenia lub ˝àdania wojskowego organu
emerytalnego, nie przed∏o˝y dowodów uza-
sadniajàcych dalsze istnienie prawa do
Êwiadczeƒ.

2. Wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych wstrzymuje
si´, poczynajàc od miesiàca:

1) przypadajàcego po miesiàcu, w którym woj-
skowy organ emerytalny wyda∏ decyzj´
w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, pkt 2 lit. a) i c) oraz pkt 3,

2) za który przys∏ugiwa∏o Êwiadczenie niedor´-
czone w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. b).”;

29) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie ustania przyczyny powodujàcej
wstrzymanie wyp∏aty Êwiadczeƒ wyp∏at´
wznawia si´ od miesiàca, w którym usta∏a ta
przyczyna, nie wczeÊniej jednak ni˝ od mie-
siàca, w którym zg∏oszono wniosek o wzno-
wienie wyp∏aty lub wydano decyzj´ z urz´du,
z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w razie ponownego ustalenia prawa do
Êwiadczeƒ lub ich wysokoÊci, z tym ˝e
w przypadku wznowienia post´powania al-
bo wskutek kasacji okres jednego miesiàca
lub trzech lat liczy si´ od miesiàca, w którym
wniesiono wniosek o wznowienie post´po-
wania lub wniesiono kasacj´.”;

30) uchyla si´ art. 47;

31) tytu∏ dzia∏u VII otrzymuje brzmienie:

„Zwrot Êwiadczeƒ nienale˝nych, potràcenia i egze-
kucje ze Êwiadczeƒ oraz odsetki za opóênienie
w wyp∏acie Êwiadczeƒ”;

32) w art. 48:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, która pobiera∏a Êwiadczenia pieni´˝-
ne ustalone i wyp∏acone na podstawie nie-
prawdziwych zeznaƒ lub dokumentów albo
w innych wypadkach Êwiadomego wprowa-
dzenia w b∏àd wojskowego organu emerytal-
nego, jest obowiàzana do zwrotu nienale˝nie
pobranych Êwiadczeƒ pieni´˝nych, wraz
z odsetkami, w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych przepisami prawa cywilnego.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenia pie-
ni´˝ne uwa˝a si´ równie˝ Êwiadczenia pie-
ni´˝ne wyp∏acone, z przyczyn niezale˝nych
od wojskowego organu emerytalnego, oso-
bie innej ni˝ wskazana w decyzji tego orga-
nu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie mo˝na ˝àdaç zwrotu nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych za okres:

1) d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od dnia wydania
decyzji, je˝eli osoba pobierajàca Êwiadcze-
nie zawiadomi∏a wojskowy organ emery-
talny o okolicznoÊciach powodujàcych
ustanie lub zawieszenie prawa do Êwiad-
czeƒ albo wstrzymanie ich wyp∏aty, a mimo
to Êwiadczenia by∏y jej nadal wyp∏acane,

2) d∏u˝szy ni˝ 3 lata od dnia wydania decyzji
w pozosta∏ych przypadkach.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych w zwiàzku z osiàgni´ciem przy-
chodów, o których mowa w art. 40, podle-
gajà zwrotowi za okres nie d∏u˝szy ni˝ jeden
rok kalendarzowy poprzedzajàcy rok, w któ-
rym wydano decyzj´ o rozliczeniu Êwiad-
czenia, je˝eli osoba pobierajàca to Êwiad-
czenie powiadomi∏a wojskowy organ eme-
rytalny o osiàgni´ciu przychodu, w pozo-
sta∏ych przypadkach zaÊ — za okres nie
d∏u˝szy ni˝ trzy lata kalendarzowe poprze-
dzajàce rok wydania tej decyzji.”,
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e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ emerytalny mo˝e odstàpiç od ̋ àdania
zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych w ca∏oÊci lub w cz´Êci, zmniej-
szyç wysokoÊç potràceƒ z tego tytu∏u ustalo-
nà na podstawie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
lub zawiesiç dokonywanie tych potràceƒ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, je˝eli za-
chodzà szczególnie uzasadnione okoliczno-
Êci.”;

33) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Je˝eli organ emerytalny nie ustali∏ pra-
wa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ tego
Êwiadczenia w terminach okreÊlonych
w ustawie, jest obowiàzany do wyp∏aty
odsetek od tego Êwiadczenia na zasa-
dach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.15)).”.

Art. 7. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 53, poz. 214, z póên. zm.16)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„9) najni˝sza emerytura lub renta — kwot´ naj-

ni˝szej emerytury lub renty w rozumieniu
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên.
zm.17)), zwanej dalej „ustawà o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych”,

10) okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe — okresy
uregulowane ustawà o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych,”,

b) po pkt 10 dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) emerytura do˝ywotnia — emerytur´ przy-
s∏ugujàcà z zak∏adu emerytalnego dzia∏ajà-
cego na podstawie przepisów o zak∏adach
emerytalnych,

12) p∏atnik sk∏adek — p∏atnika sk∏adek, o któ-
rym mowa w przepisach o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych.”;

2) u˝yte w art. 4, 9, 11, 26, 50 i 51 wyrazy „o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyra-
zami „ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych”;

3) w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty inwa-
lidzkiej stanowi uposa˝enie nale˝ne funkcjona-
riuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku,
z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i art. 33b.

2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej dla funk-
cjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w s∏u˝bie kandydackiej stanowi odpowiednie
uposa˝enie zasadnicze przewidziane dla najni˝-
szego stanowiska s∏u˝bowego wraz z dodat-
kiem za posiadany stopieƒ, z miesiàca, w któ-
rym nastàpi∏o zwolnienie funkcjonariusza ze
s∏u˝by.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub
renty przewidzianych w ustawie z prawem
do emerytury lub renty albo do uposa˝enia
w stanie spoczynku lub uposa˝enia rodzin-
nego przewidzianych w odr´bnych przepi-
sach wyp∏aca si´ Êwiadczenie wy˝sze lub
wybrane przez osob´ uprawnionà, je˝eli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.
Wybór Êwiadczenia przewidzianego w od-
r´bnych przepisach nie pozbawia osoby
uprawnionej innych Êwiadczeƒ i upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych emerytom i renci-
stom policyjnym.”;

5) w art. 8 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od decyzji przyznajàcej Êwiadczenie w drodze
wyjàtku oraz od decyzji odmawiajàcej przy-
znania takiego Êwiadczenia odwo∏anie nie
przys∏uguje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura policyjna przys∏uguje funkcjo-
nariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by, który
w dniu zwolnienia posiada 15 lat s∏u˝by
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15) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,

poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636,
Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 155, poz. 1287 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268,
Nr 149, poz. 1450 i Nr 166, poz. 1609.

16) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.

17) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.



w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie
Wi´ziennej, z wyjàtkiem funkcjonariusza,
który ma ustalone prawo do emerytury
okreÊlonej w ustawie o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, obliczonej z uwzgl´dnieniem okre-
sów s∏u˝by i okresów z nià równorz´d-
nych.”;

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emery-
tury obliczonej na podstawie art. 15 do-
licza si´ na jego wniosek do wys∏ugi
emerytalnej, z zastrze˝eniem ust. 2, na-
st´pujàce okresy przypadajàce po
zwolnieniu ze s∏u˝by:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia
1999 r. w wymiarze czasu pracy nie
ni˝szym ni˝ po∏owa pe∏nego wymia-
ru czasu pracy,

2) op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe po dniu
31 grudnia 1998 r. lub okres nieop∏a-
cania sk∏adek z powodu przekrocze-
nia w trakcie roku kalendarzowego
kwoty rocznej podstawy wymiaru
sk∏adek na te ubezpieczenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, doli-
cza si´ do wys∏ugi emerytalnej, je˝eli:

1) emerytura wynosi mniej ni˝ 75 %
podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukoƒczy∏ 55 lat ˝ycia — m´˝-
czyzna i 50 lat ˝ycia — kobieta albo
sta∏ si´ inwalidà.

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, dolicza si´ do wys∏ugi
emerytalnej po ich przeliczeniu na
okres zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
czasu pracy.

4. Za ka˝dy rok okresów, o których mowa
w ust. 1, doliczanych do wys∏ugi eme-
rytalnej w myÊl ust. 1—3 emerytur´ ob-
liczonà na podstawie art. 15 zwi´ksza
si´ o 1,3 % podstawy jej wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokoÊci emery-
tury przez doliczenie nieuwzgl´dnio-
nych dotychczas w wymiarze Êwiadcze-
nia okresów, o których mowa w ust. 1,
nast´puje z uwzgl´dnieniem pe∏nych
miesi´cy na wniosek zg∏oszony nie
wczeÊniej ni˝ po zakoƒczeniu kwarta∏u
kalendarzowego, je˝eli emeryt pozo-
staje w ubezpieczeniu, chyba ˝e ubez-
pieczenie usta∏o w kwartale kalenda-
rzowym. 

6. W razie przyznania zwi´kszenia, o któ-
rym mowa w ust. 4, umowa mi´dzy
cz∏onkiem otwartego funduszu emery-

talnego a tym funduszem ulega rozwià-
zaniu, a Êrodki zgromadzone na ra-
chunku cz∏onka w otwartym funduszu
emerytalnym sà niezw∏ocznie przeka-
zywane na dochody bud˝etu paƒstwa.

7. Przekazanie Êrodków, o których mowa
w ust. 6, na dochody bud˝etu paƒstwa
nast´puje na podstawie zawiadomie-
nia organu emerytalnego.”;

8) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozo-
stawa∏ w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru
za 15 lat s∏u˝by i wzrasta o:

1) 2,6 % podstawy wymiaru — za ka˝dy dal-
szy rok tej s∏u˝by,

2) 2,6 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów sk∏adkowych poprzedzajàcych
s∏u˝b´, nie wi´cej jednak ni˝ za trzy lata
tych okresów, 

3) 1,3 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów sk∏adkowych ponad trzyletni
okres sk∏adkowy, o którym mowa w pkt 2, 

4) 0,7 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok
okresów niesk∏adkowych poprzedzajà-
cych s∏u˝b´.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Je˝eli w wys∏udze emerytalnej sà uwzgl´d-
niane okresy s∏u˝by wojskowej, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emerytur´ pod-
wy˝sza si´ na zasadach przewidzianych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
˝o∏nierzy zawodowych.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki podwy˝szania
emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3,
uwzgl´dniajàc dla poszczególnych grup nor-
my roczne: przebywania pod wodà i w pod-
wy˝szonym ciÊnieniu dla nurków i p∏etwo-
nurków, wykonywania lotu w sk∏adzie perso-
nelu latajàcego na samolotach t∏okowych
i Êmig∏owcach, wykonania skoków spado-
chronowych, okres pe∏nienia s∏u˝by na jed-
nostkach p∏ywajàcych; liczb´ dni w roku:

1) w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu
z przedmiotów wybuchowych, w s∏u˝bie
wywiadowczej za granicà z wykonywa-
niem czynnoÊci operacyjno-rozponaw-
czych lub kierowaniem takimi czynnoÊcia-
mi, dzia∏aniach ratowniczych, w fizycznej
ochronie osób i mienia w warunkach za-
gro˝enia,
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2) bezpoÊredniej ochrony i opieki nad osa-
dzonymi w oddzia∏ach dla nosicieli wirusa
HIV, dla osadzonych wymagajàcych sto-
sowania szczególnych Êrodków leczniczo-
-wychowawczych i osadzonych szczegól-
nie niebezpiecznych w okresie do dnia
31 sierpnia 1998 r. oraz w oddzia∏ach dla
osadzonych niebezpiecznych i w oddzia-
∏ach terapeutycznych dla skazanych z za-
burzeniami psychicznymi lub upoÊledzo-
nych umys∏owo po dniu 1 wrzeÊnia
1998 r., 

oraz okresy pe∏nienia s∏u˝by na froncie
w czasie wojny i w strefie dzia∏aƒ wojen-
nych.”;

9) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Emerytura dla funkcjonariusza, który zo-

sta∏ przyj´ty do s∏u˝by po raz pierwszy
po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40 %
podstawy jej wymiaru za 15 lat s∏u˝by
i wzrasta na zasadach okreÊlonych
w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2—5.”;

10) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariuszom, którzy spe∏niajà warunki

okreÊlone w art. 12, zalicza si´ do wys∏ugi eme-
rytalnej, uwzgl´dnianej przy obliczaniu emery-
tury na podstawie art. 15, posiadane przed
przyj´ciem do s∏u˝by okresy sk∏adkowe i nie-
sk∏adkowe, w rozumieniu ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.”;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Kwota emerytury bez uwzgl´dnienia

dodatków, zasi∏ków i Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych, o których mowa w art. 25, nie
mo˝e przekroczyç 75 % podstawy wy-
miaru emerytury. W przypadku zwi´k-
szenia emerytury, o którym mowa
w art. 15 ust. 4, kwota emerytury nie
mo˝e przekroczyç 80 % podstawy wy-
miaru emerytury.

2. Kwota emerytury lub renty bez
uwzgl´dnienia dodatków, zasi∏ków
i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których mo-
wa w art. 25, nie mo˝e byç ni˝sza od
kwoty najni˝szej emerytury lub renty,
z uwzgl´dnieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy suma emerytury ob-
liczonej na podstawie art. 15a przys∏u-
gujàcej ∏àcznie z emeryturà z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub emerytu-
rà do˝ywotnià z zak∏adu emerytalnego
jest ni˝sza od kwoty najni˝szej emery-
tury, emerytur´ policyjnà podwy˝sza
si´ w taki sposób, aby suma tych eme-
rytur nie by∏a ni˝sza od kwoty najni˝-
szej emerytury.

4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio
do renty rodzinnej.”;

12) w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. O inwalidztwie funkcjonariusza i zwiàzku tego
inwalidztwa lub Êmierci funkcjonariusza ze

s∏u˝bà oraz o niezdolnoÊci do samodzielnej eg-
zystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, orzekajà komisje lekarskie podleg∏e mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
W stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywia-
du w∏aÊciwe w tych sprawach sà komisje lekar-
skie podleg∏e Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub Szefowi Agencji Wywiadu. 

2. Orzeczenie komisji lekarskiej wraz z uzasadnie-
niem oraz wypis z treÊci orzeczenia dor´cza si´
zainteresowanemu, a orzeczenie wraz z uzasad-
nieniem — w∏aÊciwemu organowi emerytalne-
mu.”;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Renta rodzinna przys∏uguje na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, z tym ˝e:

1) w razie Êmierci albo zagini´cia funkcjo-
nariusza rent´ rodzinnà wymierza si´
od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przy-
s∏ugiwa∏aby temu funkcjonariuszowi
w dniu Êmierci albo zagini´cia, bez
uwzgl´dnienia dodatku piel´gnacyjne-
go; przepis art. 22 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio,

2) rent´ rodzinnà po zmar∏ym emerycie
lub renciÊcie wymierza si´ od kwoty
Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏o zmar-
∏emu, jednak˝e od kwoty nie ni˝szej ni˝
kwota renty inwalidzkiej II grupy, która
przys∏ugiwa∏aby zmar∏emu,

3) w razie niedoliczenia do wys∏ugi eme-
rytalnej zmar∏ego emeryta, o którym
mowa w art. 15, okresów, o których
mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza
si´ na wniosek osoby uprawnionej do
renty rodzinnej do wys∏ugi emerytalnej
zmar∏ego, na zasadach okreÊlonych
w art. 14,

4) o niezdolnoÊci do pracy i stopniu tej
niezdolnoÊci oraz niezdolnoÊci do sa-
modzielnej egzystencji, w rozumieniu
ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
uprawnionych cz∏onków rodziny orze-
ka lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, 

5) je˝eli Êmierç funkcjonariusza pozosta-
jàca w zwiàzku ze s∏u˝bà jest nast´p-
stwem czynu karalnego, przy wyp∏aca-
niu renty rodzinnej nie stosuje si´ prze-
widzianego w odr´bnych przepisach
zawieszania lub zmniejszania tego
Êwiadczenia w razie osiàgania przycho-
du z tytu∏u wykonywania zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, w rozumie-
niu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
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W tym wypadku renta rodzinna przy-
s∏uguje ma∏˝onkowi funkcjonariusza
bez wzgl´du na jego wiek i stan zdro-
wia.”;

14) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Dodatki do emerytur i rent oraz zasi∏ki i Êwiadcze-
nia pieni´˝ne”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Do emerytury lub renty przys∏uguje do-
datek piel´gnacyjny i dodatek dla sierot
zupe∏nych na zasadach i wysokoÊci
okreÊlonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

2. Dodatki oraz zasi∏ki i Êwiadczenia pie-
ni´˝ne inne ni˝ wymienione w ust. 1
przys∏ugujà do emerytury lub renty,
o ile zosta∏y przyznane na podstawie
odr´bnych przepisów.”;

16) w art. 27:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Tworzy si´ fundusz socjalny z corocznego
odpisu w wysokoÊci 0,5 % rocznych Êrod-
ków planowanych na emerytury i renty,
z przeznaczeniem na finansowanie Êwiad-
czeƒ socjalnych. Ârodki funduszu niewyko-
rzystane w danym roku kalendarzowym
przechodzà na rok nast´pny. Ârodki fundu-
szu gromadzi si´ na odr´bnych rachunkach
bankowych.

1b. Ârodki funduszu socjalnego zwi´ksza si´ o:

1) odsetki od Êrodków tego funduszu na ra-
chunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych
i prawnych.

1c. RównowartoÊç dokonanego odpisu, nali-
czonego zgodnie z ust. 1a, na dany rok ka-
lendarzowy w∏aÊciwy organ emerytalny
przekazuje dysponentom na rachunki ban-
kowe funduszu socjalnego w terminie do
dnia 30 wrzeÊnia danego roku kalendarzo-
wego, z tym ˝e w terminie do dnia 31 maja
danego roku kalendarzowego przekazuje
kwot´ stanowiàcà co najmniej 75 % równo-
wartoÊci odpisu.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
i Minister SprawiedliwoÊci okreÊlà, ka˝dy
w zakresie swojego dzia∏ania, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób podzia∏u Êrodków fun-
duszu socjalnego pomi´dzy jego dysponen-
tów oraz zakres i sposoby korzystania ze
Êwiadczeƒ z tego funduszu, uwzgl´dniajàc
rodzaje Êwiadczeƒ, dysponentów Êrodków
funduszu oraz tryb przyznawania Êwiadczeƒ.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób podzia∏u Êrodków fun-

duszu socjalnego pomi´dzy jego dysponen-
tów oraz zakres i sposoby korzystania ze
Êwiadczeƒ z tego funduszu w odniesieniu do
emerytów i rencistów Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go i Agencji Wywiadu oraz cz∏onków ich ro-
dzin, uwzgl´dniajàc rodzaje Êwiadczeƒ, dys-
ponentów Êrodków funduszu oraz tryb przy-
znawania Êwiadczeƒ.”;

17) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by, uprawnie-
ni do policyjnej emerytury lub renty, majà pra-
wo do lokalu mieszkalnego b´dàcego w dyspo-
zycji odpowiednio ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra Sprawiedliwo-
Êci lub podleg∏ych im organów, albo Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub
Szefa Agencji Wywiadu w rozmiarze przys∏ugu-
jàcym im w dniu zwolnienia ze s∏u˝by. Do
mieszkaƒ tych stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy dotyczàce lokali mieszkalnych dla funkcjona-
riuszy.”; 

18) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz cz∏onków
ich rodzin — organ emerytalny okreÊlony
przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa
Agencji Wywiadu, oraz Minister Sprawie-
dliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏a-
nia, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, or-
gany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za-
kres ich dzia∏ania, stopieƒ dysponenta
Êrodków, siedzib´ organu, struktur´ organi-
zacyjnà oraz sposób powo∏ywania i odwo-
∏ywania kierownika organu oraz jego za-
st´pców, majàc na uwadze zapewnienie
prawid∏owego wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z ustalaniem prawa do zaopa-
trzenia emerytalnego i wysokoÊci Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z tytu∏u tego zaopatrze-
nia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Post´powanie w sprawie ustalenia prawa do
zaopatrzenia emerytalnego wszczyna si´ na
wniosek zainteresowanego.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Post´powanie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno byç zakoƒczone nie póêniej ni˝ w ter-
minie 60 dni od dnia zg∏oszenia wniosku.”;
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19) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Organ emerytalny mo˝e przesy∏aç pi-
sma i decyzje listem zwyk∏ym.

2. W razie sporu ci´˝ar dowodu dor´cze-
nia pisma lub decyzji spoczywa na or-
ganie emerytalnym.”;

20) po art. 33 dodaje si´ art. 33a—33c w brzmieniu:

„Art. 33a. Je˝eli po dniu, od którego przyznano
emerytur´ okreÊlonà w art. 12, emeryt
ponownie zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie
Wi´ziennej albo zosta∏ powo∏any do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej, wysokoÊç
emerytury zostaje ponownie ustalona
w sposób okreÊlony w art. 33b i 33c.

Art. 33b. 1. W przypadku ponownego przyj´cia
emeryta do s∏u˝by w Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie Wi´zien-
nej i pe∏nienia tej s∏u˝by nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej 12 miesi´-
cy, na wniosek emeryta ustala si´ no-
wà podstaw´ wymiaru emerytury,
w sposób okreÊlony w art. 5 ust. 1.

2. Ponowne ustalenie podstawy wymia-
ru nast´puje nie wczeÊniej ni˝ po za-
koƒczeniu s∏u˝by.

Art. 33c. Ponowne ustalenie wysokoÊci emerytu-
ry przez doliczenie nieuwzgl´dnionych
dotychczas w wymiarze Êwiadczenia
okresów s∏u˝by, o której mowa
w art. 33a, nast´puje na wniosek emery-
ta zg∏oszony po zakoƒczeniu tej s∏u˝by.
Przepisy art. 15 i art. 15a stosuje si´ od-
powiednio.”;

21) w art. 34:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierowaç osoby wymienione w pkt 2 i 3 do
komisji lekarskich w celu stwierdzenia stop-
nia ich niezdolnoÊci do pracy i s∏u˝by oraz
ustalenia niezdolnoÊci do samodzielnej eg-
zystencji, w rozumieniu ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, a w sprawach rent rodzinnych —
do lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Osoby zg∏aszajàce wnioski o Êwiadczenia lub
uprawnione do Êwiadczeƒ albo sk∏adajàce
zeznania w zwiàzku z prowadzonym post´-
powaniem w sprawach Êwiadczeƒ, wezwane
do stawiennictwa, majà prawo do zwrotu
kosztów przejazdu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister SprawiedliwoÊci okreÊlà, ka˝dy
w zakresie swojego dzia∏ania, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i tryb zwrotu kosztów
przejazdu osób, o których mowa w ust. 4, ro-
dzaje Êrodków transportu i rodzaje doku-
mentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do
zwrotu kosztów przejazdu, wysokoÊç zwrotu
kosztów przejazdu oraz terminy wyp∏aty, ma-
jàc na uwadze rzeczywiste koszty przejazdu
najtaƒszymi dost´pnymi Êrodkami transpor-
tu.”;

22) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa
Agencji Wywiadu, oraz Minister Sprawie-
dliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia-
∏ania, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç orga-
nów w sprawach zaopatrzenia emery-
talnego funkcjonariuszy oraz upraw-
nionych cz∏onków ich rodzin, wskazu-
jàc elementy wniosku o ustalenie pra-
wa do zaopatrzenia, dowody niezb´d-
ne do ustalenia prawa do Êwiadczenia
oraz sposób i terminy wyp∏aty Êwiad-
czeƒ, 

2) podmioty uprawnione do wyp∏aty za-
si∏ku pogrzebowego i tryb jego refun-
dacji,

3) wzór i tryb wydawania legity-
macji emeryta—rencisty policyjnego,
uwzgl´dniajàc organ uprawniony do
wydawania, wymiany i dokonywania
wpisów, w tym wpisu o niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji, oraz przy-
padki wymiany legitymacji,

majàc na wzgl´dzie zapewnienie realizacji
prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia
emerytalnego oraz zapewnienie spraw-
noÊci post´powania w tym zakresie.”;

23) tytu∏ dzia∏u V otrzymuje brzmienie:

„Ustanie i zawieszanie prawa do Êwiadczeƒ oraz
zmniejszanie ich wysokoÊci”;

24) w art. 39 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

25) po art. 40 dodaje si´ art. 40a i 40b w brzmieniu:

„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego przyj´cia emeryta
do s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝bie Wi´ziennej albo powo∏ania eme-
ryta do zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 40b. Prawo do emerytury lub renty mo˝e ulec
zawieszeniu równie˝ na wniosek emery-
ta lub rencisty.”;
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26) po art. 41 dodaje si´ art. 41a i 41b w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia
emerytalnego jest obowiàzana zawia-
domiç w∏aÊciwy organ emerytalny
o podj´ciu dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 104 ust. 1—4 ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, o wysokoÊci osià-
ganego z tego tytu∏u przychodu oraz
o ka˝dorazowej zmianie wysokoÊci te-
go przychodu i innych okoliczno-
Êciach powodujàcych ustanie lub za-
wieszenie prawa do Êwiadczeƒ albo
zmniejszenie ich wysokoÊci.

2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 spoczy-
wajà odpowiednio na pracodawcy
i zleceniodawcy.

3. Urzàd skarbowy jest obowiàzany za-
wiadomiç organ emerytalny o podj´-
ciu przez emeryta lub rencist´ dzia∏al-
noÊci pozarolniczej.

Art. 41b. 1. Rozliczenie emerytury i renty w zwiàz-
ku z osiàgni´ciem przychodu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1, nast´puje po
up∏ywie roku kalendarzowego w sto-
sunku rocznym lub miesi´cznym. 

2. Osoba uprawniona do emerytury lub
renty inwalidzkiej jest obowiàzana za-
wiadomiç, do koƒca pierwszego kwar-
ta∏u roku kalendarzowego, organ
emerytalny o ∏àcznej kwocie przycho-
du, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
osiàgni´tego w poprzednim roku ka-
lendarzowym.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 2 spoczy-
wa odpowiednio na p∏atniku sk∏adek.

4. Na podstawie zawiadomieƒ, o których
mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny
dokonuje rozliczenia rocznego lub na
wniosek osoby uprawnionej miesi´cz-
nego, wyp∏aconych osobie okreÊlonej
w ust. 2 w poprzednim roku kalenda-
rzowym kwot emerytur lub rent inwa-
lidzkich.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych i Minister Sprawiedliwo-
Êci okreÊlà, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady dokonywania
rozliczeƒ, o których mowa w ust. 4,
a tak˝e sposób zmniejszania emerytur
i rent inwalidzkich w trakcie roku ka-
lendarzowego, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç realizacji prawa emeryta
i rencisty do zaopatrzenia emerytalne-
go oraz zapewnienie sprawnoÊci po-
st´powania w tym zakresie.”;

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏aca si´ od
dnia powstania prawa do tych Êwiad-

czeƒ, nie wczeÊniej jednak ni˝ od mie-
siàca, w którym z∏o˝ono wniosek, o któ-
rym mowa w art. 32 ust. 3, lub w którym
wydano decyzj´ z urz´du.

2. W razie zg∏oszenia wniosku o rent´ ro-
dzinnà w miesiàcu przypadajàcym bez-
poÊrednio po miesiàcu, w którym na-
stàpi∏a Êmierç lub zagini´cie funkcjona-
riusza albo w którym nastàpi∏a Êmierç
emeryta lub rencisty, rent´ rodzinnà
wyp∏aca si´ od dnia Êmierci lub zagi-
ni´cia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia
spe∏nienia warunków do renty przez
uprawnionych cz∏onków rodziny.

3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz
dodatków nie wyp∏aca si´ za okres, za
który funkcjonariusz otrzyma∏ uposa˝e-
nie lub Êwiadczenie pieni´˝ne przys∏u-
gujàce po zwolnieniu ze s∏u˝by, okre-
Êlone odpowiednio w przepisach
o uposa˝eniu funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej,
chyba ˝e emerytura lub renta inwalidz-
ka by∏aby korzystniejsza. W tym przy-
padku organ emerytalny potràca z na-
le˝nej emerytury lub renty inwalidzkiej
oraz dodatków kwoty wyp∏acone z tytu-
∏u uposa˝enia lub Êwiadczenia pieni´˝-
nego przys∏ugujàcego po zwolnieniu ze
s∏u˝by.”;

28) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasi∏kami
i Êwiadczeniami pieni´˝nymi, o których mowa
w art. 25, wyp∏acajà organy emerytalne, okre-
Êlone w art. 32 ust. 1. Wyp∏aty dokonuje si´
miesi´cznie w dniu ustalonym jako termin p∏at-
noÊci: 

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachu-
nek w banku,

2) do ràk osoby uprawnionej za poÊrednic-
twem:

a) poczty,

b) innych osób prawnych upowa˝nionych
do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
dor´czenia Êwiadczeƒ.”;

29) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wyp∏at´ emerytury lub renty albo dodatków,
zasi∏ków i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których
mowa w art. 25, wstrzymuje si´, je˝eli:

1) powstanà okolicznoÊci uzasadniajàce zawie-
szenie prawa do Êwiadczeƒ lub ustanie tego
prawa,

2) oka˝e si´, ˝e:

a) wskutek zbiegu prawa do Êwiadczeƒ oso-
bie uprawnionej przys∏uguje Êwiadczenie
wy˝sze lub przez nià wybrane,
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b) Êwiadczenia nie mogà byç dor´czone
z przyczyn niezale˝nych od organu emery-
talnego,

c) prawo do Êwiadczeƒ nie istnia∏o,

3) osoba pobierajàca Êwiadczenie, mimo po-
uczenia lub ˝àdania organu emerytalnego,
nie przed∏o˝y dowodów uzasadniajàcych
dalsze istnienie prawa do Êwiadczeƒ.

2. Wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych wstrzymuje
si´, poczynajàc od miesiàca:

1) przypadajàcego po miesiàcu, w którym or-
gan emerytalny wyda∏ decyzj´ w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2
lit. a) i c) oraz pkt 3,

2) za który przys∏ugiwa∏o Êwiadczenie niedor´-
czone w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. b).”;

30) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie ustania przyczyny powodujàcej
wstrzymanie wyp∏aty Êwiadczeƒ wyp∏at´
wznawia si´ od miesiàca, w którym przyczy-
na ta usta∏a, nie wczeÊniej jednak ni˝ od mie-
siàca, w którym zg∏oszono wniosek o wzno-
wienie wyp∏aty lub wydano decyzj´ z urz´du,
z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w razie ponownego ustalenia prawa do
Êwiadczeƒ lub ich wysokoÊci, z tym ˝e
w przypadku wznowienia post´powania al-
bo wskutek kasacji okres jednego miesiàca
lub trzech lat liczy si´ od miesiàca, w którym
wniesiono wniosek o wznowienie post´po-
wania lub wniesiono kasacj´.”;

31) uchyla si´ art. 48;

32) tytu∏ dzia∏u VII otrzymuje brzmienie:

„Zwrot Êwiadczeƒ nienale˝nych, potràcenia i egze-
kucje ze Êwiadczeƒ oraz odsetki za opóênienie
w wyp∏acie Êwiadczeƒ”;

33) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, która pobiera∏a Êwiadczenia pieni´˝-
ne ustalone i wyp∏acone na podstawie nie-
prawdziwych zeznaƒ lub dokumentów albo
w innych wypadkach Êwiadomego wprowa-
dzenia w b∏àd organu emerytalnego, jest
obowiàzana do zwrotu nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych, wraz z odsetka-
mi, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
przepisami prawa cywilnego.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenia pie-
ni´˝ne uwa˝a si´ równie˝ Êwiadczenia wy-
p∏acone, z przyczyn niezale˝nych od organu

emerytalnego, osobie innej ni˝ wskazana
w decyzji tego organu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie mo˝na ˝àdaç zwrotu nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych za okres:

1) d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od dnia wydania
decyzji, je˝eli osoba pobierajàca Êwiadcze-
nie zawiadomi∏a w∏aÊciwy organ emerytal-
ny o okolicznoÊciach powodujàcych usta-
nie lub zawieszenie prawa do Êwiadczeƒ
albo wstrzymanie ich wyp∏aty, a mimo to
Êwiadczenia by∏y jej nadal wyp∏acane,

2) d∏u˝szy ni˝ 3 lata od dnia wydania decyzji
w pozosta∏ych przypadkach.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych w zwiàzku z osiàgni´ciem przy-
chodów, o których mowa w art. 41, podle-
gajà zwrotowi za okres nie d∏u˝szy ni˝ jeden
rok kalendarzowy poprzedzajàcy rok, w któ-
rym wydano decyzj´ o rozliczeniu Êwiad-
czenia, je˝eli osoba pobierajàca to Êwiad-
czenie powiadomi∏a organ emerytalny
o osiàgni´ciu przychodu, w pozosta∏ych zaÊ
przypadkach — za okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy
lata kalendarzowe poprzedzajàce rok wyda-
nia tej decyzji.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ emerytalny mo˝e odstàpiç od ̋ àdania
zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych w ca∏oÊci lub w cz´Êci, zmniej-
szyç wysokoÊç potràceƒ z tego tytu∏u ustalo-
nà na podstawie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
lub zawiesiç dokonywanie tych potràceƒ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, je˝eli za-
chodzà szczególnie uzasadnione okoliczno-
Êci.”;

34) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Je˝eli organ emerytalny nie ustali∏ pra-
wa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ tego
Êwiadczenia w terminach okreÊlonych
w ustawie, jest obowiàzany do wyp∏aty
odsetek od tego Êwiadczenia na zasa-
dach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.18)).”.
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Art. 8. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 142, poz. 1380) po art. 68
dodaje si´ art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 68 ust. 1 i 2, od uposa˝e-
nia wyp∏aconego funkcjonariuszowi
po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
zwolnienia ze s∏u˝by, od którego nie
odprowadzono sk∏adki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, przekazuje
si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.19)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie za-
sadnicze, dodatki do uposa˝enia, na-
grody roczne i uznaniowe oraz dodat-
kowe wynagrodzenie wyp∏acane na
podstawie art. 108, odpowiednio prze-
liczone zgodnie z art. 110 ustawy,
o której mowa w ust. 1. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy funkcjonariusz spe∏nia je-
dynie warunki do nabycia prawa do
Êwiadczenia, o którym mowa w art. 68
ust. 2. Przekazanie sk∏adek nast´puje
na wniosek funkcjonariusza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.20)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust. 1.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpiecze-
niom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa
w ust. 6, kwot´ nale˝nych, zwaloryzo-
wanych sk∏adek przekazuje si´ nie-
zw∏ocznie na podstawie zawiadomie-
nia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych o nabyciu przez funkcjona-
riusza prawa do emerytury przewi-
dzianej w przepisach, o których mowa
w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek,
o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz
jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia pra-
wid∏owego i niezw∏ocznego wykony-
wania czynnoÊci zwiàzanych z przeka-
zywaniem tych sk∏adek.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.21)) po art. 111 do-
daje si´ art. 111a w brzmieniu: 

„Art. 111a. 1. Ârodki zgromadzone na rachunku
cz∏onka otwartego funduszu emery-
talnego sà przekazywane przez ten
fundusz, za poÊrednictwem Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, na do-
chody bud˝etu paƒstwa, w przypad-
ku gdy w∏aÊciwy organ emerytalny
zawiadomi o ustaleniu cz∏onkowi
otwartego funduszu emerytalnego
prawa do emerytury obliczonej na
podstawie art. 15 lub prawa do jej
zwi´kszenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏-
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nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108
i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609)
lub 

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
Nr 53, poz. 214, z póên. zm.22)).

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny
nie mo˝e pobieraç op∏aty.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, termin
i tryb dokonywania zwrotu w przy-
padkach, o których mowa w ust.1,
uwzgl´dniajàc zasady wspó∏dzia∏a-
nia otwartych funduszy emerytal-
nych, organów emerytalnych i Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przy
dokonywaniu rozliczeƒ.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.23)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 uchyla si´ ust. 2 i 3;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Âwiadczenia na warunkach i w wysoko-
Êci okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà:
1) ubezpieczonym — w razie spe∏nienia

warunków do nabycia prawa do
Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczeƒ
emerytalnego i rentowych Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z wyjàt-
kiem ubezpieczonych, którzy majà
ustalone prawo do emerytury okre-
Êlonej w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,
obliczonej z uwzgl´dnieniem okresów
sk∏adkowych, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1—3, 5 i 7—10 oraz w ust. 2,

2) cz∏onkom rodziny pozosta∏ym po
ubezpieczonym albo po osobie
uprawnionej do Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych z ubezpieczeƒ emerytalnego
i rentowych Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, z wyjàtkiem cz∏onków
rodziny pozosta∏ych po ubezpieczo-
nym, który ma ustalone prawo do
emerytury policyjnej lub wojskowej,
obliczonej z uwzgl´dnieniem okresów
sk∏adkowych, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1—3, 5 i 7—10 oraz w ust. 2.

2. Âwiadczenia na warunkach i w wysoko-
Êci okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà
równie˝ ˝o∏nierzom zawodowym oraz
funkcjonariuszom Policji, Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej, je˝eli nie spe∏niajà oni wa-
runków do nabycia prawa do Êwiadczeƒ
okreÊlonych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym tych osób, oraz cz∏on-
kom rodzin pozosta∏ym po tych oso-
bach.”;

3) w art. 5 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4
i pkt 6 lit. a)—e) i g), nie uwzgl´dnia si´ przy
ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz ob-
liczaniu ich wysokoÊci, je˝eli z ich tytu∏u usta-
lono prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych okre-
Êlonych w przepisach o zaopatrzeniu emery-
talnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2.”;

4) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie spe∏niajàcej warunki okreÊlone w art. 57,
w stosunku do której orzeczono celowoÊç prze-
kwalifikowania zawodowego ze wzgl´du na nie-
zdolnoÊç do pracy w dotychczasowym zawo-
dzie, przys∏uguje renta szkoleniowa przez okres
6 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4.”;

5) w art. 65 uchyla si´ ust. 3;

6) w art. 85 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Emerytury przys∏ugujàcej z Funduszu nie pod-
wy˝sza si´ do kwoty najni˝szej emerytury, je˝e-
li przys∏uguje ona osobie, która ma ustalone
prawo do emerytury wojskowej obliczonej we-
d∏ug zasad okreÊlonych w art. 15a ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609)
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22) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609.

23) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268.



lub do emerytury policyjnej obliczonej wed∏ug
zasad okreÊlonych w art. 15a ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z póên. zm.24)).”; 

7) w art. 87 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Prawo do podwy˝szenia, o którym mowa
w ust. 1, nie przys∏uguje w razie zbiegu prawa
do emerytury z Funduszu i emerytury do˝y-
wotniej z zak∏adu emerytalnego z prawem do
emerytury wojskowej lub policyjnej, o której
mowa w art. 85 ust. 5.”;

8) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝, z uwzgl´dnie-
niem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytu-
ry lub renty okreÊlonych w ustawie z prawem
do Êwiadczeƒ przewidzianych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których
mowa w art. 2 ust. 2, z wyjàtkiem przypadku,
gdy emerytura wojskowa lub policyjna zosta∏a
obliczona wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin.”;

9) w art. 115 uchyla si´ ust. 4;

10) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 spoczywajà od-
powiednio na pracodawcy i zleceniodawcy,
a w przypadku osoby pe∏niàcej s∏u˝b´ — na
w∏aÊciwej komórce kadrowej.”;

11) w art. 173 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kapita∏ poczàtkowy ustala si´ tak˝e dla zwol-
nionych ze s∏u˝by: ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz S∏u˝by Wi´ziennej, urodzonych po dniu
31 grudnia 1948 r., je˝eli przed dniem 1 stycz-
nia 1999 r. pozostawali oni w s∏u˝bie i nie ma-
jà ustalonego prawa do Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym tych osób .”; 

12) w art. 174 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu kapita∏u poczàtkowego przyjmu-
je si´ przebyte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy okresy sk∏adkowe, o których mowa
w art. 6, i okresy niesk∏adkowe, o których mo-
wa w art. 7, w wymiarze nie wi´kszym ni˝ okre-
Êlony w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 2a sto-
suje si´ odpowiednio.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownicy — rozumie si´ osoby zatrudnione
w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz
˝o∏nierzy pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojsko-
wà jako s∏u˝b´ sta∏à lub kontraktowà, ˝o∏nierzy
pe∏niàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà, funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, z wyjàtkiem pe∏niàcych s∏u˝b´
kandydackà, oraz funkcjonariuszy Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Wi´ziennej i S∏u˝by Celnej,”;

2) w art. 5 w pkt 1:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ˝o∏nierze i funkcjonariusze, o których mowa
w art. 2 pkt 2,”,

b) uchyla si´ lit. d;
3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity zatrudnienia ustala si´ ∏àcznie dla s´-
dziów, prokuratorów, asesorów i aplikantów
prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1
lit. a) i b).”.

Art. 12. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z póên. zm.26))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 62 otrzymuje brzmienie:
„Art. 62. 1. Funkcjonariusz po 15 latach s∏u˝by na-

bywa prawo do emerytury policyjnej.
2. Funkcjonariusz, który sta∏ si´ inwalidà,

jest uprawniony do policyjnej renty in-
walidzkiej.

3. Cz∏onkowie rodzin po zmar∏ych funk-
cjonariuszach sà uprawnieni do policyj-
nej renty rodzinnej.

4. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okre-
Êlonych w ust. 1—3 regulujà przepisy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
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24) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
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poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454.

26) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 90, poz. 844.



nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

2) po art. 62 dodaje si´ art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury policyjnej lub
policyjnej renty inwalidzkiej, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego funkcjonariu-
szowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do
dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od którego
nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, przeka-
zuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych sk∏adki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.27)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia
ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej przed dniem 1 stycznia
2003 r.,

2) kwot´ minimalnego wynagrodze-
nia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by kandy-
dackiej po dniu 31 grudnia 2002 r.,

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do
uposa˝enia, nagrody roczne i uzna-
niowe oraz dodatkowe wynagro-
dzenie wyp∏acone na podstawie
art. 96 ust. 2, odpowiednio przeli-
czone zgodnie z art. 110 ustawy,
o której mowa w ust. 1 — za pozo-
sta∏e okresy s∏u˝by. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy funkcjonariusz spe∏nia je-
dynie warunki do nabycia prawa do
policyjnej renty inwalidzkiej. Przekaza-

nie sk∏adek nast´puje na wniosek
funkcjonariusza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.28)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust.1.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom
spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,
kwot´ nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek przekazuje si´ niezw∏ocznie na
podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o na-
byciu przez funkcjonariusza prawa do
emerytury przewidzianej w przepi-
sach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i terminy przeka-
zywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do te-
go w∏aÊciwe, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia prawid∏owego
i niezw∏ocznego wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z przekazywaniem
tych sk∏adek.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844,
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27) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
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poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
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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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.



Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) po art. 92 doda-
je si´ art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury policyjnej lub
policyjnej renty inwalidzkiej, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego funkcjonariu-
szowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do
dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od którego
nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, przeka-
zuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych sk∏adki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.29)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie za-
sadnicze, dodatki do uposa˝enia oraz
nagrody roczne i uznaniowe, odpo-
wiednio przeliczone zgodnie z art. 110
ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy funkcjonariusz spe∏nia je-
dynie warunki do nabycia prawa do
policyjnej renty inwalidzkiej. Przekaza-
nie sk∏adek nast´puje na wniosek
funkcjonariusza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaê-
nikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlo-
nym na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z póên. zm.30)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19

ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust.1.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do funkcjonariusza, który pozostawa∏
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by,
pomimo spe∏nienia warunków do na-
bycia prawa do emerytury policyjnej,
zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom
spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,
kwot´ nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek przekazuje si´ niezw∏ocznie na
podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o na-
byciu przez funkcjonariusza prawa do
emerytury przewidzianej w przepi-
sach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb i terminy
przekazywania do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których
mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki
do tego w∏aÊciwe, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia prawid∏o-
wego i niezw∏ocznego wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z przekazywa-
niem tych sk∏adek.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.31) )
w art. 23 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ustalenia podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mo-
wa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d—h i pkt 10, sto-
suje si´ przepisy okreÊlajàce podstaw´ wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we tych osób, z zastrze˝eniem ust. 6, 7 i 10.”;

2) uchyla si´ ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstaw´ wymiaru sk∏adek dla osób, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4—9, 11 i 12, stanowi
kwota odpowiadajàca uposa˝eniu tych osób.”.

Art. 15. 1. Je˝eli funkcjonariusz Urz´du Ochrony
Paƒstwa zwolniony ze s∏u˝by przed dniem 29 czerwca
2002 r. nie spe∏nia warunków do nabycia prawa do
emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej,
od uposa˝enia wyp∏aconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝by,
od którego nie odprowadzono sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏adu
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29) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
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poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287 i Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450 i Nr 166, poz. 1609.

30) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

———————
31) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73,

poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.



Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.32)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
o którym mowa w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie za-
sadnicze, dodatki do uposa˝enia oraz nagrody roczne
i uznaniowe, odpowiednio przeliczone zgodnie
z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przypadku, gdy
funkcjonariusz spe∏nia jedynie warunki do nabycia pra-
wa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie sk∏a-
dek nast´puje na wniosek funkcjonariusza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem wa-
loryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych. 

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, walory-
zowanych na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpowied-
nio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o któ-
rej mowa w ust.1.

6. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek sta-
nowi przychody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3 i 4, oraz jednostk´ do tego w∏aÊciwà, majàc
na uwadze koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owego
i niezw∏ocznego wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z przekazywaniem tych sk∏adek.

Art. 16. 1. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariusze
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej, którzy w okresie od dnia 2 stycz-
nia 1999 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na-
byli prawo do renty szkoleniowej lub do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, okreÊlonych w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, zachowujà prawo do tych Êwiadczeƒ.

2. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariusze, o któ-
rych mowa w ust. 1, nabywajà prawo do renty inwa-
lidzkiej na zasadach i warunkach okreÊlonych w przepi-
sach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, je˝eli wy-

stàpià z wnioskiem do w∏aÊciwego organu emerytalne-
go o jej przyznanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ
emerytalny uznaje orzeczenie lekarza orzecznika Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezdolnoÊci do pracy
powsta∏ej w czasie pe∏nienia s∏u˝by oraz o niezdolno-
Êci do samodzielnej egzystencji, odnoszàc je odpo-
wiednio do jednej z grup inwalidztwa okreÊlonych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych lub funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1.

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o których mo-
wa w ust. 2, na komisje lekarskie podleg∏e odpowied-
nio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego lub Szefowi Agencji Wy-
wiadu, w celu wydania orzeczenia o inwalidztwie,
zwiàzku tego inwalidztwa ze s∏u˝bà lub o niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, je˝eli zainteresowany:

1) jest uprawniony do renty szkoleniowej;

2) sta∏ si´ niezdolny do pracy po ustaniu ubezpiecze-
nia emerytalnego i ubezpieczeƒ rentowych z tytu∏u
s∏u˝by lub

3) zg∏osi∏ wniosek o zwi´kszenie renty inwalidzkiej
przys∏ugujàcego z tytu∏u inwalidztwa pozostajàce-
go w zwiàzku ze s∏u˝bà.

5. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej dla ˝o∏nie-
rzy zawodowych i funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 2, stanowi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 17. 1. Renta rodzinna przys∏ugujàca uprawnio-
nym cz∏onkom rodziny ˝o∏nierza zawodowego lub
funkcjonariusza Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, który
podlega∏ obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym, staje si´, na wniosek osoby uprawnio-
nej z∏o˝ony we w∏aÊciwym organie emerytalnym, ren-
tà rodzinnà w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych lub tych funkcjo-
nariuszy. 

2. Uposa˝enie przyjmowane do ustalenia podsta-
wy wymiaru Êwiadczenia zmar∏ego ˝o∏nierza zawodo-
wego lub funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1,
przelicza si´ w sposób okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

3. WysokoÊç renty rodzinnej, o której mowa
w ust. 1, ustala si´ na nowo na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych lub funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1.

Art. 18. 1. ˚o∏nierze zawodowi lub funkcjonariusze
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
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32) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287 i Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450 i Nr 166, poz. 1609.



stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, podlegajàcy obowiàzkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, wobec któ-
rych komisje lekarskie podleg∏e odpowiednio Ministro-
wi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Szefowi Agencji Wywiadu
orzek∏y niezdolnoÊç do s∏u˝by, a którzy nie nabyli pra-
wa do renty okreÊlonej w art. 16 ust. 1, nabywajà pra-
wo odpowiednio do wojskowej lub policyjnej renty in-
walidzkiej, na zasadach i warunkach przewidzianych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. 

2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej ˝o∏nierza
zawodowego lub funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 1, stanowi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 19. 1. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy uposa˝e-
nie oraz inne Êwiadczenia pieni´˝ne ˝o∏nierzy zawodo-
wych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej podlegajàcych przed tym dniem
obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rento-
wym ustala si´ wed∏ug stawek, obowiàzujàcych w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, okreÊlonych dla ˝o∏-
nierzy albo funkcjonariuszy, którzy przed tym dniem
nie podlegali tym ubezpieczeniom.

2. W przypadku gdy sk∏adnika uposa˝enia lub
Êwiadczenia pieni´˝nego nie mo˝na ustaliç w sposób
okreÊlony w ust. 1, jego wysokoÊç przelicza si´ mno˝àc

dotychczasowà kwot´ sk∏adnika uposa˝enia lub Êwiad-
czenia pieni´˝nego przez wspó∏czynnik 0,8374 z za-
okràgleniem wyliczonej kwoty do pe∏nego z∏otego
w gór´.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
˝o∏nierzy albo funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1, okreÊli w decyzji lub w rozkazie personalnym
wysokoÊç ustalonego lub przeliczonego uposa˝enia.

Art. 20. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy majà ustalone prawo do emerytur na podstawie
przepisów ustaw, o których mowa w art. 6, 7 i 10, za-
chowujà prawo do tych Êwiadczeƒ.

Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych, zmie-
nianych niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych,
o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, oraz mogà byç
zmieniane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 22. Og∏oszenie tekstów jednolitych ustaw,
o których mowa w art. 6 i 7, nastàpi w terminie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy. 

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 11, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 25 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 uchyla si´ ust. 3 i 4;

2) po art. 21 dodaje si´ art. 211 w brzmieniu:

„Art. 211. 1. Operatorom sieci kablowych wolno
reemitowaç w sieciach kablowych
utwory nadawane w programach or-
ganizacji radiowych i telewizyjnych
wy∏àcznie na podstawie umowy za-
wartej z w∏aÊciwà organizacjà zbioro-
wego zarzàdzania prawami autorski-
mi.

2. W przypadku sporów zwiàzanych z za-
warciem umowy, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepis art. 108
ust. 5.”;

3) w art. 24 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Z zastrze˝eniem przepisu ust. 1, operatorom
sieci kablowych wolno reemitowaç utwory
nadawane przez inne organizacje radiowe lub
telewizyjne dost´pne na danym obszarze, je˝e-
li rozpowszechnianie w sieciach kablowych ma
charakter równoczesny i integralny z nadaniem
pierwotnym. Uprawnionym do utworów przy-
s∏uguje prawo do wynagrodzenia.”;

4) w art. 92 po wyrazie „21,” dodaje si´ wyraz „211,”;


