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 USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej w
stosunku do:

- żołnierzy niezawodowych pełniących służbę czynną, z wyłą-
czeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze
kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy służby okre-
sowej,

- osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej,”,

b) uchyla się lit. h - j i lit. l;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

                                                
1) Niniejszą ustawą zmiania się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy,

ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicz-
nej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 10 grudnia 1993
r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, usta-
wę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 23
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie-
których ustaw, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawę z dnia 23
stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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 i Nr 149, poz. 1450.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2003
r. Nr 166, poz. 1609;
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- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłą-
czeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze
kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących
okresową służbę wojskową,”,

- uchyla się pkt 13-18 i 18b,

b) uchyla się 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, spełniające
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpie-
czeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zle-
cenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy
o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają
w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na
rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa
w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku
socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z za-
strzeżeniem ust. 1a.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, mające ustalone
prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie warun-
ki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, mogą być dobrowolnie
objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek.”;

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

„2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający za-
siłek dla bezrobotnych 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 nawiązania
stosunku służby do dnia zwolnienia ze służby,”;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 9 –14 i 16,

b) uchyla się ust. 6a–7a;

7) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 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 zastrzeżeniem ust. 1a i
2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12 i 13.”,

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) żołnierzy niezawodowych pełniących służbę czynną, z wyłączeniem
żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w charakterze kandydata
na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę
wojskową, z zastrzeżeniem pkt 6, i ubezpieczonych odbywających za-
stępcze formy służby wojskowej – stanowi kwota minimalnego wyna-
grodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i
10,”,

c) ust.12 otrzymuje brzmienie:

„12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe oraz wypadkowe członków służby zagranicznej nie
uwzględnia się dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługują-
cych członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe
w placówce zagranicznej.”;

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

„3a. Część składki, o której mowa w ust. 3, nie jest odprowadzana przez
Zakład do otwartego funduszu emerytalnego w przypadku zawiadomie-
nia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczone-
go do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej
zwiększenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 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 zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz.U. Nr 53, poz. 214, z późn. zm.3))”;

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

„2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych
w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9, 11, 12, 18a - 20 i ust. 2, duchownych będą-
cych członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o
których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.”;

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

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o
ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-

                                                
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należ-
nych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za
okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub po-
licyjnej.”;

11) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „3 członków” zastępuje się wyrazami „4
członków”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) wprowadza się
następujące zmiany:

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Jeżeli żołnierz zwolniony z czynnej służby nie spełnia warunków
do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31
grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie od-
prowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za
ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z
późn. zm.4)).

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

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby wojskowej w charakte-
rze kandydata na żołnierza zawodowego przed dniem 1
stycznia 2003 r.,

2) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby wojskowej w charakte-
rze kandydata na żołnierza zawodowego po dniu 31 grudnia
2002 r.,

3) uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na pod-
stawie art. 18 ustawy, o której mowa w ust. 1 – za pozostałe
okresy służby.

                                                
4) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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3. Składki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się również w przy-
padku, gdy żołnierz spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do
wojskowej renty inwalidzkiej. Przekazanie składek następuje na
wniosek żołnierza.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.5)).

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

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się również do żołnierza, który pozosta-
wał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnie-
niu ze służby, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do
emerytury wojskowej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury
z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu
przez żołnierza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7,
oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność
zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czyn-
ności związanych z przekazywaniem tych składek.

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,
określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, za żołnierzy zawodowych pełniących służbę w
jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze
konieczność zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wyko-
nywania czynności związanych z przekazywaniem tych skła-
dek.”;

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

                                                
5) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 6/44

03-10-14

„1. Żołnierzom służby okresowej przysługują uposażenie i inne należności
pieniężne według zasad określonych 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 późn.
zm.6)) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. Jeżeli policjant zwolniony ze służby nie spełnia warunków do
nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwa-
lidzkiej, od uposażenia wypłaconego policjantowi po dniu 31
grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie od-
prowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za
ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z
późn. zm.7)).

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

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby kandydackiej przed
dniem 1 stycznia 2003 r.,

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

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody rocz-
ne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na
podstawie art. 112, odpowiednio przeliczone zgodnie z art.
110 ustawy, o której mowa w ust. 1 – za pozostałe okresy
służby.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy policjant speł-
nia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwa-
lidzkiej. Przekazanie składek następuje na wniosek policjanta.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

                                                
6) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone 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.

7) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.8)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o ustale-
niu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w
przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Art. 4.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr
171, poz. 1399, z późn. zm.9)) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków
do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty
inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego
nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.10)).

                                                
8) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.

9) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175 i Nr 137, poz. 1302.

10) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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,
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2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie
się:

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby kandydackiej przed
dniem 1 stycznia 2003 r.,

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

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody rocz-
ne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacone
na podstawie art. 116, odpowiednio przeliczone zgodnie z
art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 – za pozostałe okresy
służby.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz
spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty in-
walidzkiej. Przekazanie składek następuje na wniosek funkcjona-
riusza.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.11)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o ustale-
niu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4.

                                                                                                                                          
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. 1278 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.

11) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Art. 5.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (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 do-
daje się art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do na-
bycia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, od
uposażenia wypłaconego strażakowi po dniu 31 grudnia 1998 r.
do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.12)).

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

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby kandydackiej przed
dniem 1 stycznia 2003 r.,

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

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

                                                
12) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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, 1450 i Nr
166, poz. 1609.
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3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy strażak spełnia
jedynie warunki do nabycia prawa do świadczenia, o którym mo-
wa w art. 60 ust. 2. Przekazanie składek następuje na wniosek
strażaka.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.13)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu
przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Art. 6.

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych 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 się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1:

a ) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

                                                
13) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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„7) wysługa emerytalna – okresy służby wojskowej w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i im równorzędne, łącznie z okresami, o któ-
rych mowa w art. 14 i 16,”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) najniższa emerytura lub renta – kwotę najniższej emerytury lub renty w
rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn.
zm.14)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych”,

10) okresy składkowe i nieskładkowe – okresy uregulowane ustawą o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 11 - 13 w brzmieniu:

„11) emerytura dożywotnia – emeryturę przysługującą z zakładu emerytal-
nego działającego na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych,

12) płatnik składek – płatnika składek, o którym mowa w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych,

13) wojskowy organ emerytalny – organ emerytalny właściwy w sprawach
ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, określony przez Ministra Obro-
ny Narodowej.”;

2) użyte w art. 4, 9, 11, 26, 49 i 50 wyrazy „o zaopatrzeniu emerytalnym pracow-
ników i ich rodzin” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”;

3) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposaże-
nie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbo-
wym, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i art. 32b.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla żołnierzy zawodowych
przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za grani-
cą stanowi uposażenie należne na stanowisku służbowym zajmowanym
ostatnio w wojsku lub przed skierowaniem do służby za granicą, we-
dług stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby
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 uposażenia w

                                                
14) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w od-
rębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane
przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej. Wybór świadczenia przewidzianego w odrębnych przepi-
sach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i upraw-
nień przysługujących emerytom i rencistom wojskowym.”;

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

„2a. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decy-
zji odmawiającej przyznania takiego świadczenia odwołanie nie przy-
sługuje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z za-
wodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby
posiada 15 lat służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo
do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem
okresów służby wojskowej w Siłach Zbrojnych i okresów równo-
rzędnych z tą służbą.”;

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie
art.15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z za-
strzeżeniem ust. 2 następujące okresy przypadające po zwolnieniu
ze służby:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze cza-
su pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pra-
cy,

2) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po
dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z po-
wodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty
rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emery-
talnej, jeżeli:

1) emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia –
kobieta albo stał się inwalidą.

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się
do wysługi emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia
w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do
wysługi emerytalnej w myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na pod-
stawie art. 15 zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o
których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem pełnych mie-
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sięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu
kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje
w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało
ubezpieczenie.

6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa
między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a tym fun-
duszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na rachunku
członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie
przekazywane na dochody budżetu państwa.

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody bu-
dżetu państwa następuje na podstawie zawiadomienia wojskowe-
go organu emerytalnego.”;

8) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2
stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby
wojskowej i wzrasta o:

1) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby,

2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych
poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych
okresów,

3) 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych
ponad trzyletni okres składkowy, o których mowa w pkt 2,

4) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych
poprzedzających służbę.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach
przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. Emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej
służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wy-
nosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzra-
sta według zasad określonych w art.15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.”;

10) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do
wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podsta-
wie art. 15, posiadane przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej
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okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świad-
czeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekra-
czać 75% podstawy wymiaru emerytury.

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasił-
ków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie mo-
że być niższa od kwoty najniższej emerytury lub renty, z
uwzględnieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art.
15a i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub eme-
rytury dożywotniej z zakładu emerytalnego jest niższa od kwoty
najniższej emerytury, emeryturę wojskową podwyższa się w taki
sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniż-
szej emerytury.

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

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

„1. O inwalidztwie żołnierza i związku tego inwalidztwa lub śmierci żoł-
nierza ze służbą wojskową oraz o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, orzekają wojskowe komisje lekarskie.

2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wraz z uzasadnieniem oraz
wypis z treści orzeczenia doręcza się zainteresowanemu, a orzeczenie
wraz z uzasadnieniem - wojskowemu organowi emerytalnemu.”;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określo-
nych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z tym że:

1) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza rentę rodzinną wy-
mierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwała-
by temu żołnierzowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez
uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2
stosuje się odpowiednio,

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza
się od kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,
jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II
grupy, która przysługiwałaby zmarłemu,

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego eme-
ryta, o którym mowa w art. 15, okresów, o których mowa w
art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek osoby upraw-
nionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego,
na zasadach określonych w art. 14,

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecz-
nik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”;

14) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Do emerytury lub renty przysługuje dodatek pielęgnacyjny i do-
datek dla sierot zupełnych na zasadach i w wysokości określo-
nych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

2. Dodatki oraz zasiłki i świadczenia pieniężne inne niż wymienione
w ust. 1 przysługują do emerytury lub renty, o ile zostały przy-
znane na podstawie odrębnych przepisów.”;

16) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości 0,5%
rocznych środków planowanych na emerytury i renty, z przeznacze-
niem na finansowanie świadczeń socjalnych. Środki funduszu niewyko-
rzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Środki funduszu gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.”,

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

„2a. Środki funduszu socjalnego zwiększa się o:

1) odsetki od środków tego funduszu na rachunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

2b. Równowartość dokonanego odpisu, naliczonego zgodnie z ust. 2, na
dany rok kalendarzowy, wojskowy organ emerytalny przekazuje na ra-
chunek bankowy funduszu socjalnego w terminie do dnia 30 września
danego roku kalendarzowego, z tym że w terminie do dnia 31 maja da-
nego roku kalendarzowego przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej
75% równowartości odpisu.”;

17) w art.31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego
wszczyna się na wniosek zainteresowanego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Postępowanie, o którym mowa w ust. 3, powinno być zakończone nie
później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;

18) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Wojskowy organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje li-
stem zwykłym.

2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spo-
czywa na organie emerytalnym.”;
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19) po art. 32 dodaje się art. 32a–32c w brzmieniu:

„Art. 32a. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę wojskową, emeryt
ponownie został powołany do zawodowej służby wojskowej albo
został przyjęty do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej, wyso-
kość emerytury zostaje ponownie ustalona w sposób określony w
art. 32b i 32c.

Art. 32b. 1. W przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służ-
by wojskowej i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się nową pod-
stawę wymiaru emerytury, w sposób określony w art. 5.

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

Art. 32c. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów
zawodowej służby wojskowej lub służby w Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicz-
nej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służbie Więziennej następuje na wniosek emeryta zgłoszony po
zakończeniu tej służby. Przepisy art. 15 i 15a stosuje się odpo-
wiednio.”;

20) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierować osoby wymienione w pkt 2 i 3 do komisji lekarskich w celu
stwierdzenia stopnia ich niezdolności do pracy i służby oraz ustalenia
niezdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
a w sprawach rent rodzinnych – do lekarza orzecznika Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.”,

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

„4. Osoby zgłaszające wnioski o świadczenia lub uprawnione do świad-
czeń albo składające zeznania w związku z prowadzonym postępowa-
niem w sprawach świadczeń, wezwane do stawiennictwa, mają prawo
do zwrotu kosztów przejazdu.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób, o których mowa w ust. 4, rodzaje
środków transportu i rodzaje dokumentów poświadczających upraw-
nienia do zwrotu kosztów przejazdu, wysokość zwrotu kosztów prze-
jazdu oraz terminy wypłaty, mając na uwadze rzeczywiste koszty prze-
jazdu najtańszymi dostępnymi środkami transportu.”;

21) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopa-
trzenia emerytalnego żołnierzy oraz uprawnionych członków
ich rodzin, wskazując elementy wniosku o ustalenie prawa do
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zaopatrzenia, dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia oraz sposób i terminy wypłaty świadczeń,

2) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty wojsko-
wego, uwzględniając organ uprawniony do wydawania, wy-
miany i dokonywania wpisów, w tym wpisu o niezdolności
do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legi-
tymacji,

mając na względzie zapewnienie realizacji prawa emeryta i ren-
cisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawno-
ści postępowania w tym zakresie.”;

22) tytuł działu V otrzymuje brzmienie:

„Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wyso-
kości”;

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

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

„Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego po-
wołania emeryta do zawodowej służby wojskowej albo przyjęcia
do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej.

Art. 39b. Prawo do emerytury lub renty może ulec zawieszeniu również na
wniosek emeryta lub rencisty.”;

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

„Art. 40a. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiąza-
na zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalno-
ści, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości osią-
ganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wy-
sokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących
ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie
ich wysokości.

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na praco-
dawcy i zleceniodawcy.

3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić wojskowy organ
emerytalny o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności po-
zarolniczej.

Art. 40b. 1. Rozliczenie emerytury i renty w związku z osiągnięciem przycho-
du, o którym mowa w art. 40 ust. 1, następuje po upływie roku
kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obo-
wiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalen-
darzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku ka-
lendarzowym.
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3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku
składek.

4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ
emerytalny dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby
uprawnionej miesięcznego, wypłaconych osobie określonej w ust.
2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent in-
walidzkich.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o których mowa w
ust. 4, a także sposób zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich
w trakcie roku kalendarzowego, mając na uwadze konieczność
realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego
oraz zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie.”;

26) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Świadczenia pieniężne wypłaca się od dnia powstania prawa do
tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym
złożono wniosek określony w art. 31 ust. 3, jeżeli prawo do tego
zaopatrzenia zostało ustalone na wniosek zainteresowanego lub w
którym wydano decyzję z urzędu.

2. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków nie wypłaca się
za okres, za który żołnierz otrzymał uposażenie przewidziane w
przepisach o uposażeniu żołnierzy, chyba że emerytura lub renta
inwalidzka byłaby korzystniejsza. W tym przypadku organ eme-
rytalny potrąca z należnej emerytury lub renty inwalidzkiej oraz
dodatków kwoty wypłacone z tytułu uposażenia lub świadczenia
pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby.”;

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

„1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasiłkami i świadczeniami pie-
niężnymi, o których mowa w art. 25, wypłacają wojskowe organy eme-
rytalne. Wypłaty dokonuje się miesięcznie w dniu ustalonym jako ter-
min płatności:

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku,

2) do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem:

a) poczty,

b) innych osób prawnych upoważnionych do prowadzenia
działalności w zakresie doręczenia świadczeń.”;

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

„1. Wypłatę emerytury lub renty albo dodatków, zasiłków i świadczeń pie-
niężnych, o których mowa w art. 25, wstrzymuje się, jeżeli:

1) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do
świadczeń lub ustanie tego prawa,

2) okaże się, że:

a) wskutek zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej
przysługuje świadczenie wyższe lub przez nią wybrane,
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b) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależ-
nych od wojskowego organu emerytalnego,

c) prawo do świadczeń nie istniało,

3) osoba pobierająca świadczenie, mimo pouczenia lub żądania woj-
skowego organu emerytalnego, nie przedłoży dowodów uzasad-
niających dalsze istnienie prawa do świadczeń.

2. Wypłatę świadczeń pieniężnych wstrzymuje się, poczynając od miesią-
ca:

1) przypadającego po miesiącu, w którym wojskowy organ emery-
talny wydał decyzję w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt
1, pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3,

2) za który przysługiwało świadczenie niedoręczone 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 powodującej wstrzymanie wypłaty świad-
czeń wypłatę wznawia się od miesiąca, w którym ustała ta przyczyna,
nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o
wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem ust.
2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie ponownego ustale-
nia prawa do świadczeń lub ich wysokości, z tym że w przypadku
wznowienia postępowania albo wskutek kasacji okres jednego miesiąca
lub trzech lat liczy się od miesiąca, w którym wniesiono wniosek o
wznowienie postępowania lub wniesiono kasację.”;

30) uchyla się art. 47;

31) tytuł działu VII otrzymuje brzmienie:

„Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz od-
setki za opóźnienie w wypłacie świadczeń”;

32) w art. 48:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, która pobierała świadczenia pieniężne ustalone i wypłacone na
podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów albo w innych wy-
padkach świadomego wprowadzenia w błąd wojskowego organu eme-
rytalnego, jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
pieniężnych, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych
przepisami prawa cywilnego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się również
świadczenia pieniężne wypłacone, z przyczyn niezależnych od woj-
skowego organu emerytalnego, osobie innej niż wskazana w decyzji te-
go organu.”,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie można żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych
za okres:

1) dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania decyzji, jeżeli osoba
pobierająca świadczenie zawiadomiła wojskowy organ emerytal-
ny o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie pra-
wa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to
świadczenia były jej nadal wypłacane,

2) dłuższy niż 3 lata od dnia wydania decyzji w pozostałych przy-
padkach.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w związku z
osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 40, podlegają zwro-
towi za okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy poprzedzający
rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba
pobierająca to świadczenie powiadomiła wojskowy organ emerytalny o
osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie
dłuższy niż trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decy-
zji.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ emerytalny może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobra-
nych świadczeń pieniężnych w całości lub w części, zmniejszyć wyso-
kość potrąceń z tego tytułu ustaloną na podstawie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zawiesić do-
konywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli
zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.”;

33) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Jeżeli organ emerytalny nie ustalił prawa do świadczenia lub nie
wypłacił tego świadczenia w terminach określonych w ustawie,
jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia na zasa-
dach określonych w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137,
poz. 887 z późn. zm.15)).

Art. 7.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,

                                                
15) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) najniższa emerytura lub renta – kwotę najniższej emerytury lub renty w
rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn.
zm.17)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych”,

10) okresy składkowe i nieskładkowe – okresy uregulowane ustawą o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,”,

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

„11) emerytura dożywotnia – emeryturę przysługującą z zakładu emerytal-
nego działającego na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych,

12) płatnik składek – płatnika składek, o którym mowa w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych.”;

2) użyte w art. 4, 9, 11, 26, 50 i 51 wyrazy „o zaopatrzeniu emerytalnym pracow-
ników i ich rodzin” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”;

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

„1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie
należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrze-
żeniem ust. 2, 3 i art. 33b.

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w służbie
kandydackiej stanowi odpowiednie uposażenie zasadnicze przewidziane dla
najniższego stanowiska służbowego wraz z dodatkiem za posiadany stopień,
z miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.”;

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 uposażenia w
stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w od-
rębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane
przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej. Wybór świadczenia przewidzianego w odrębnych przepi-
sach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i upraw-
nień przysługujących emerytom i rencistom policyjnym.”;

                                                
16)   Zmiany wymienionej utawy zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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.
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5) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decy-
zji odmawiającej przyznania takiego świadczenia odwołanie nie przy-
sługuje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu
ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma
ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z
uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.”;

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie
art.15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z za-
strzeżeniem ust. 2 następujące okresy przypadające po zwolnieniu
ze służby:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze cza-
su pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pra-
cy,

2) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po
dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z po-
wodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty
rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emery-
talnej, jeżeli:

1) emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia –
kobieta albo stał się inwalidą.

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się
do wysługi emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia
w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do
wysługi emerytalnej w myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na pod-
stawie art. 15 zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o
których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem pełnych mie-
sięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu
kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpiecze-
niu, chyba że ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym.

6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa
między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a tym fun-
duszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na rachunku
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członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie
przekazywane na dochody budżetu państwa.

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody bu-
dżetu państwa następuje na podstawie zawiadomienia organu
emerytalnego.”;

8) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed
dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat
służby i wzrasta o:

1) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby,

2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych
poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych
okresów,

3) 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych
ponad trzyletni okres składkowy, o którym mowa w pkt 2,

4) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych
poprzedzających służbę.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby woj-
skowej, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się
na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7stosuje się odpowiednio.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun-
ki podwyższania emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia-
jąc dla poszczególnych grup normy roczne: przebywania pod wodą i w
podwyższonym ciśnieniu dla nurków i płetwonurków, wykonywania
lotu w składzie personelu latającego na samolotach tłokowych i śmi-
głowcach, wykonania skoków spadochronowych, okres pełnienia służ-
by na jednostkach pływających; liczbę dni w roku:

1) w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybucho-
wych, w służbie wywiadowczej za granicą z wykonywaniem
czynności operacyjno-rozponawczych lub kierowaniem takimi
czynnościami, działaniach ratowniczych, w fizycznej ochronie
osób i mienia w warunkach zagrożenia,

2) bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziałach dla
nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania
szczególnych środków leczniczo-wychowawczych i osadzonych
szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998
r. oraz w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w od-
działach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psy-
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chicznymi lub upośledzonych umysłowo po dniu 1 września 1998
r.,

oraz okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny i w strefie
działań wojennych.”;

9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po
raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej
wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art.
15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5.”;

10) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zali-
cza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emery-
tury na podstawie art. 15, posiadane przed przyjęciem do służby okresy
składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świad-
czeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekro-
czyć 75% podstawy wymiaru emerytury. W przypadku zwiększe-
nia emerytury, o którym mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury
nie może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury.

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasił-
ków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie mo-
że być niższa od kwoty najniższej emerytury lub renty, z
uwzględnieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art.
15a przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych lub emeryturą dożywotnią z zakładu emerytalnego
jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną
podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była
niższa od kwoty najniższej emerytury.

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

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

„1. O inwalidztwie funkcjonariusza i związku tego inwalidztwa lub śmierci
funkcjonariusza ze służbą oraz o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, orzekają komisje lekarskie podległe mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W stosunku do funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
właściwe w tych sprawach są komisje lekarskie podległe Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywia-
du.

2. Orzeczenie komisji lekarskiej wraz z uzasadnieniem oraz wypis z treści
orzeczenia doręcza się zainteresowanemu, a orzeczenie wraz z uzasad-
nieniem - właściwemu organowi emerytalnemu.”;
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13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, z tym że:

1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzin-
ną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysłu-
giwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo zagi-
nięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis
art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio,

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza
się od kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,
jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II
grupy, która przysługiwałaby zmarłemu,

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego eme-
ryta, o którym mowa w art. 15, okresów, o których mowa w
art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek osoby upraw-
nionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego,
na zasadach określonych w art. 14,

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecz-
nik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5) jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służ-
bą jest następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty
rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w odrębnych przepi-
sach zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie
osiągania przychodu z tytułu wykonywania zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym wy-
padku renta rodzinna przysługuje małżonkowi funkcjonariu-
sza bez względu na jego wiek i stan zdrowia.”;

14) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Do emerytury lub renty przysługuje dodatek pielęgnacyjny i do-
datek dla sierot zupełnych na zasadach i wysokości określonych
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

2. Dodatki oraz zasiłki i świadczenia pieniężne inne niż wymienione
w ust. 1 przysługują do emerytury lub renty, o ile zostały przy-
znane na podstawie odrębnych przepisów.”;

16) w art. 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
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„1a. Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości 0,5%
rocznych środków planowanych na emerytury i renty, z przeznacze-
niem na finansowanie świadczeń socjalnych. Środki funduszu niewyko-
rzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Środki funduszu gromadzi się na odrębnych rachunkach bankowych.

1b. Środki funduszu socjalnego zwiększa się o:

1) odsetki od środków tego funduszu na rachunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

1c. Równowartość dokonanego odpisu, naliczonego zgodnie z ust. 1a, na
dany rok kalendarzowy właściwy organ emerytalny przekazuje dyspo-
nentom na rachunki bankowe funduszu socjalnego w terminie do dnia
30 września danego roku kalendarzowego, z tym że w terminie do dnia
31 maja danego roku kalendarzowego przekazuje kwotę stanowiącą co
najmniej 75 % równowartości odpisu.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości
określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze rozporządzenia,
sposób podziału środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dyspo-
nentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świadczeń z tego fundu-
szu, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu
oraz tryb przyznawania świadczeń.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób po-
działu środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń z tego funduszu w odniesie-
niu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich ro-
dzin, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów środków fundu-
szu oraz tryb przyznawania świadczeń.”;

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

„1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury
lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji od-
powiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawie-
dliwości lub podległych im organów, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu w rozmiarze przysługującym
im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy.”;

18) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz
członków ich rodzin – organ emerytalny określony przez ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
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„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywia-
du, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania,
określą, w drodze rozporządzenia, organy, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2, zakres ich działania, stopień dysponenta środków, siedzibę orga-
nu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania
organu oraz jego zastępców, mając na uwadze zapewnienie prawidło-
wego wykonywania czynności związanych z ustalaniem prawa do za-
opatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu
tego zaopatrzenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego
wszczyna się na wniosek zainteresowanego.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Postępowanie, o którym mowa w ust. 3, powinno być zakończone nie
później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;

19) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwy-
kłym.

2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spo-
czywa na organie emerytalnym.”;

20) po art. 33 dodaje się art. 33a–33c w brzmieniu:

„Art. 33a.  Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art.
12, emeryt ponownie został przyjęty do służby w Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub
Służbie Więziennej albo został powołany do zawodowej służby
wojskowej, wysokość emerytury zostaje ponownie ustalona w spo-
sób określony w art. 33b i 33c.

Art. 33b. 1. W przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Stra-
ży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożar-
nej lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala
się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony w
art. 5 ust. 1.

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

Art. 33c. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów
służby, o której mowa w art. 33a, następuje na wniosek emeryta
zgłoszony po zakończeniu tej służby. Przepisy art. 15 i art. 15a sto-
suje się odpowiednio.”;

21) w art. 34:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) kierować osoby wymienione w pkt 2 i 3 do komisji lekarskich w celu
stwierdzenia stopnia ich niezdolności do pracy i służby oraz ustalenia
niezdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w
sprawach rent rodzinnych – do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.”,

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

„4. Osoby zgłaszające wnioski o świadczenia lub uprawnione do świad-
czeń albo składające zeznania w związku z prowadzonym postępowa-
niem w sprawach świadczeń, wezwane do stawiennictwa, mają prawo
do zwrotu kosztów przejazdu.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Sprawiedli-
wości określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze rozporzą-
dzenia, warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób, o których mowa
w ust. 4, rodzaje środków transportu i rodzaje dokumentów poświad-
czających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu, wysokość zwrotu
kosztów przejazdu oraz terminy wypłaty, mając na uwadze rzeczywiste
koszty przejazdu najtańszymi dostępnymi środkami transportu.”;

22) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji
Wywiadu, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swoje-
go działania, określą, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopa-
trzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz uprawnionych
członków ich rodzin, wskazując elementy wniosku o ustale-
nie prawa do zaopatrzenia, dowody niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia oraz sposób i terminy wypłaty świad-
czeń,

2) podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku pogrzebowego i
tryb jego refundacji,

3) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty policyj-
nego, uwzględniając organ uprawniony do wydawania, wy-
miany i dokonywania wpisów, w tym wpisu o niezdolności
do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legi-
tymacji,

mając na względzie zapewnienie realizacji prawa emeryta i ren-
cisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawno-
ści postępowania w tym zakresie.”;

23) tytuł działu V otrzymuje brzmienie:

„Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wy-
sokości”;

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

25) po art. 40 dodaje się art. 40a i 40b w brzmieniu:
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„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyję-
cia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo
powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.

Art. 40b. Prawo do emerytury lub renty może ulec zawieszeniu również na
wniosek emeryta lub rencisty.”;

26) po art. 41 dodaje się art. 41a i 41b w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiąza-
na zawiadomić właściwy organ emerytalny o podjęciu działalno-
ści, o której mowa w art. 104 ust. 1 - 4 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości
osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie
wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodują-
cych ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniej-
szenie ich wysokości.

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na praco-
dawcy i zleceniodawcy.

3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ emerytalny o
podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Art. 41b. 1. Rozliczenie emerytury i renty w związku z osiągnięciem przycho-
du, o którym mowa w art. 41 ust. 1, następuje po upływie roku
kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obo-
wiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalen-
darzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku ka-
lendarzowym.

3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku
składek.

4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ
emerytalny dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby
uprawnionej miesięcznego, wypłaconych osobie określonej w ust.
2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent in-
walidzkich.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawie-
dliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o
których mowa w ust. 4, a także sposób zmniejszania emerytur
i rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego, mając na
uwadze konieczność realizacji prawa emeryta i rencisty do za-
opatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawności postępo-
wania w tym zakresie.”;

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Świadczenia pieniężne wypłaca się od dnia powstania prawa do
tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym
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złożono wniosek, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub w którym
wydano decyzję z urzędu.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypa-
dającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć
lub zaginięcie funkcjonariusza albo w którym nastąpiła śmierć
emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci
lub zaginięcia, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia wa-
runków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków nie wypłaca się
za okres, za który funkcjonariusz otrzymał uposażenie lub świad-
czenie pieniężne przysługujące po zwolnieniu ze służby, określo-
ne odpowiednio w przepisach o uposażeniu funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej lub Służby Więziennej, chyba że emerytura lub renta in-
walidzka byłaby korzystniejsza. W tym przypadku organ emery-
talny potrąca z należnej emerytury lub renty inwalidzkiej oraz
dodatków kwoty wypłacone z tytułu uposażenia lub świadczenia
pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby.”;

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

„1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasiłkami i świadczeniami pie-
niężnymi, o których mowa w art. 25, wypłacają organy emerytalne,
określone w art. 32 ust. 1. Wypłaty dokonuje się miesięcznie w dniu
ustalonym jako termin płatności:

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku,

2) do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem:

a) poczty,

b) innych osób prawnych upoważnionych do prowadzenia
działalności w zakresie doręczenia świadczeń.”;

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

„1. Wypłatę emerytury lub renty albo dodatków, zasiłków i świadczeń pie-
niężnych, o których mowa w art. 25, wstrzymuje się, jeżeli:

1) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do
świadczeń lub ustanie tego prawa,

2) okaże się, że:

a) wskutek zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej
przysługuje świadczenie wyższe lub przez nią wybrane,

b) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależ-
nych od organu emerytalnego,

c) prawo do świadczeń nie istniało,

3) osoba pobierająca świadczenie, mimo pouczenia lub żądania or-
ganu emerytalnego, nie przedłoży dowodów uzasadniających dal-
sze istnienie prawa do świadczeń.
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2. Wypłatę świadczeń pieniężnych wstrzymuje się, poczynając od miesią-
ca:

1) przypadającego po miesiącu, w którym organ emerytalny wydał
decyzję w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit.
a i c oraz pkt 3,

2) za który przysługiwało świadczenie niedoręczone 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 powodującej wstrzymanie wypłaty świad-
czeń wypłatę wznawia się od miesiąca, w którym przyczyna ta ustała,
nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o
wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem ust.
2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie ponownego ustale-
nia prawa do świadczeń lub ich wysokości, z tym że w przypadku
wznowienia postępowania albo wskutek kasacji okres jednego miesiąca
lub trzech lat liczy się od miesiąca, w którym wniesiono wniosek
o wznowienie postępowania lub wniesiono kasację.”;

31) uchyla się art. 48;

32) tytuł działu VII otrzymuje brzmienie:

„Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz od-
setki za opóźnienie w wypłacie świadczeń”;

33) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, która pobierała świadczenia pieniężne ustalone i wypłacone na
podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów albo w innych wy-
padkach świadomego wprowadzenia w błąd organu emerytalnego, jest
obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami
prawa cywilnego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się również
świadczenia wypłacone, z przyczyn niezależnych od organu emerytal-
nego, osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie można żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych
za okres:

1) dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania decyzji, jeżeli osoba
pobierająca świadczenie zawiadomiła właściwy organ emerytalny
o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa
do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świad-
czenia były jej nadal wypłacane,



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 32/44

03-10-14

2) dłuższy niż 3 lata od dnia wydania decyzji w pozostałych przy-
padkach.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w związku z
osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 41, podlegają zwro-
towi za okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy poprzedzający
rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba
pobierająca to świadczenie powiadomiła organ emerytalny o osiągnię-
ciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy
niż trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ emerytalny może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobra-
nych świadczeń pieniężnych w całości lub w części, zmniejszyć wyso-
kość potrąceń z tego tytułu ustaloną na podstawie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zawiesić do-
konywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli
zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.”;

34) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Jeżeli organ emerytalny nie ustalił prawa do świadczenia lub nie
wypłacił tego świadczenia w terminach określonych w ustawie,
jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia na zasa-
dach określonych w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137,
poz. 887 z późn. zm.18)).

Art. 8.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (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 się
art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków
do nabycia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 68 ust. 1 i
2, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31
grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie od-
prowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za
ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r.

                                                
18) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z
późn. zm.19)).

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie
się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody roczne
i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na pod-
stawie art. 108, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 usta-
wy, o której mowa w ust. 1.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz
spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 68 ust. 2. Przekazanie składek następuje na
wniosek funkcjonariusza.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.20)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu
przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w prze-
pisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubez-

                                                
19) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.

20) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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pieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7,
oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność
zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czyn-
ności związanych z przekazywaniem tych składek.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.21)) po art. 111 dodaje się art. 111a w
brzmieniu:

„Art. 111a. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednic-
twem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu
państwa, w przypadku gdy właściwy organ emerytalny zawiado-
mi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu emerytalnego pra-
wa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej
zwiększenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 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
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z późn. zm.22)).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emery-
talny nie może pobierać opłaty.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w
przypadkach, o których mowa w ust.1, uwzględniając zasady
współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów eme-
rytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu
rozliczeń.”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.23)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

                                                
21) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,

poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110,
poz. 1189, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1153.

22)  Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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 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 zostały ogłoszone 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.
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1) w art. 1 uchyla się ust. 2 i 3;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie
przysługują:

1) ubezpieczonym – w razie spełnienia warunków do nabycia
prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego
i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjąt-
kiem ubezpieczonych, którzy mają ustalone prawo do eme-
rytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej, obliczonej z uwzględ-
nieniem okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-3, 5, i 7-10 oraz w ust. 2,

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po
osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, z wyjątkiem członków rodziny pozostałych po ubez-
pieczonym, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej
lub wojskowej, obliczonej z uwzględnieniem okresów skład-
kowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5, i 7-10
oraz w ust. 2.

2. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie
przysługują również żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariu-
szom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej, jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa do
świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po tych osobach.”;

3) w art. 5 po ust. 2 dodaje się 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 uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obli-
czaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu ustalono prawo do świadczeń
pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
osób, o których mowa w art. 2 ust. 2.”;

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

„1. Osobie spełniającej warunki określone w art. 57, w stosunku do której
orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na
niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta
szkoleniowa przez okres 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”;

                                                                                                                                          
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 i Nr 135, poz. 1268.
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5) w art. 65 uchyla się ust. 3;

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

„6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa się do kwoty naj-
niższej emerytury, jeżeli przysługuje ona osobie, która ma ustalone
prawo do emerytury wojskowej obliczonej według zasad określonych w
art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy 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) lub
do emerytury policyjnej obliczonej według zasad określonych w art.
15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz.
214, z późn. zm.24)).”;

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

„5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w
razie zbiegu prawa do emerytury z Funduszu i emerytury dożywotniej z
zakładu emerytalnego z prawem do emerytury wojskowej lub policyj-
nej, o której mowa w art. 85 ust. 5.”;

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

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie
zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem
do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy
emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad
określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”;

9) w art. 115 uchyla się ust. 4;

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

„2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy
i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej
komórce kadrowej.”;

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

„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych ze służby: żoł-
nierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Stra-
ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Służby Więziennej, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., jeżeli przed

                                                
24)  Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie i nie mają ustalone-
go prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu eme-
rytalnym tych osób .”;

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

„2. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed
dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w
art. 6, i okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, w wymiarze nie
większym niż określony w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 2a stosuje
się odpowiednio.”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z
późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których
mowa w pkt 1, oraz żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową
jako służbę stałą lub kontraktową, żołnierzy pełniących nadterminową
zasadniczą służbę wojskową, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, z wyjątkiem
pełniących służbę kandydacką, oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służ-
by Celnej,”;

2) w art. 5 w pkt 1:

a) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) żołnierze i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2,”,

b) uchyla się lit. d);

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

„2. Limity zatrudnienia ustala się łącznie dla sędziów, prokuratorów, ase-
sorów 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 Rządu (Dz.U. Nr 27, poz. 298,
z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury
policyjnej.

                                                
25) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr

100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454.

26) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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2. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest uprawniony do poli-
cyjnej renty inwalidzkiej.

3. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach są uprawnieni
do policyjnej renty rodzinnej.

4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1 - 3 regulują
przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Stra-
ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożar-
nej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”;

2) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. 1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków
do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty
inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego
nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki
za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z
późn. zm.27)).

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

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie od-
rębnych przepisów – za okres służby kandydackiej przed
dniem 1 stycznia 2003 r.,

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

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody rocz-
ne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacone
na podstawie art. 96 ust. 2, odpowiednio przeliczone zgodnie
z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 – za pozostałe
okresy służby.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz
spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty in-
walidzkiej. Przekazanie składek następuje na wniosek funkcjo-
nariusza.

                                                
27) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.28)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu
przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w prze-
pisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Art. 13.

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków
do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty
inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego
nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 paździer-

                                                
28) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
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nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z późn. zm.29)).

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

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz
spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty in-
walidzkiej. Przekazanie składek następuje na wniosek funkcjona-
riusza.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek
określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.30)).

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

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwalo-
ryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie
zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu
przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i
terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego
właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidło-

                                                
29) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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 zostały ogłoszone 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.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 41/44

03-10-14

wego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z
przekazywaniem tych składek.”.

Art. 14.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.31)) w art. 23 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-h i pkt 10, stosuje się przepisy
określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 10.”;

2) uchyla się ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4-9,
11 i 12, stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.”.

Art. 15.

1. Jeżeli funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa zwolniony ze służby przed
dniem 29 czerwca 2002 r. nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury
policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego funk-
cjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od któ-
rego nie odprowadzono składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przeka-
zuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.32)) .

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze,
dodatki do uposażenia oraz nagrody roczne i uznaniowe, odpowiednio przeli-
czone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia jedynie
warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie składek
następuje na wniosek funkcjonariusza.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na
podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych.

                                                
31) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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.
32) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 1278 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.
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5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 4,
stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której
mowa w ust.1.

6. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przeka-
zywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust.
1, 3 i 4, oraz jednostkę do tego właściwą, mając na uwadze konieczność zapew-
nienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych
z przekazywaniem tych składek.

Art. 16.

1. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy
w okresie od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
nabyli prawo do renty szkoleniowej lub do renty z tytułu niezdolności do pracy,
określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, zachowują prawo do tych świadczeń.

2. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, nabywają
prawo do renty inwalidzkiej na zasadach i warunkach określonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, jeżeli wystąpią z wnioskiem do właści-
wego organu emerytalnego o jej przyznanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny uznaje orzeczenie le-
karza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy
powstałej w czasie pełnienia służby oraz o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, odnosząc je odpowiednio do jednej z grup inwalidztwa określonych w
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych lub funkcjona-
riuszy, o których mowa w ust. 1.

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o których mowa w ust. 2, na komisje lekarskie
podległe odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Szefowi Agencji Wywiadu, w celu wydania orzeczenia o inwalidztwie, związku
tego inwalidztwa ze służbą lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji w ro-
zumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, jeżeli zainteresowany:

1) jest uprawniony do renty szkoleniowej,

2) stał się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i ubez-
pieczeń rentowych z tytułu służby lub

3) zgłosił wniosek o zwiększenie renty inwalidzkiej przysługującego z tytułu
inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

5. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariu-
szy, o których mowa w ust. 2, stanowi uposażenie przeliczone w sposób okre-
ślony w art. 19 ust. 1 i 2.
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Art. 17.

1. Renta rodzinna przysługująca uprawnionym członkom rodziny żołnierza zawo-
dowego lub funkcjonariusza Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej, który podlegał
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, staje się, na wniosek
osoby uprawnionej złożony we właściwym organie emerytalnym, rentą rodzinną
w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
lub tych funkcjonariuszy.

2. Uposażenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia zmarłego
żołnierza zawodowego lub funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, przelicza
się w sposób określony w art. 19 ust. 1 i 2.

3. Wysokość renty rodzinnej, o której mowa w ust. 1, ustala się na nowo na zasa-
dach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych lub funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1.

Art. 18.

1. Żołnierze zawodowi lub funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, podle-
gający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec których komisje lekarskie podległe
odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi
Agencji Wywiadu orzekły niezdolność do służby, a którzy nie nabyli prawa do
renty określonej w art. 16 ust. 1, nabywają prawo odpowiednio do wojskowej
lub policyjnej renty inwalidzkiej, na zasadach i warunkach przewidzianych w
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej żołnierza zawodowego lub funkcjonariu-
sza, o którym mowa w ust. 1, stanowi uposażenie przeliczone w sposób określo-
ny w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 19.

1. Od dnia wejścia w życie ustawy uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne
żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej podlegających przed tym dniem
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ustala się według sta-
wek, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, określonych dla
żołnierzy albo funkcjonariuszy, którzy przed tym dniem nie podlegali tym ubez-
pieczeniom.

2. W przypadku gdy składnika uposażenia lub świadczenia pieniężnego nie można
ustalić w sposób określony w ust. 1, jego wysokość przelicza się mnożąc do-
tychczasową kwotę składnika uposażenia lub świadczenia pieniężnego przez
współczynnik 0,8374 z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnego złotego w
górę.
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3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych żołnierzy albo funkcjonariuszy, o
których mowa w ust. 1, określi w decyzji lub w rozkazie personalnym wysokość
ustalonego lub przeliczonego uposażenia.

Art. 20.

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy mają ustalone prawo do emerytur na
podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 6, 7 i 10, zachowują prawo do
tych świadczeń.

Art. 21.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważnia-
jących, zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wejścia w życie no-
wych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, oraz mogą
być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą.

Art. 22.

Ogłoszenie tekstów jednolitych ustaw, o których mowa w art. 6 i 7, nastąpi w termi-
nie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 23.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 11,
który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


