
1) wojskowa jednostka bud˝etowa w∏aÊciwa w spra-
wie wyp∏aty uposa˝enia za ostatni miesiàc pe∏nie-
nia s∏u˝by;

2) wojskowa jednostka bud˝etowa, na której zaopa-
trzeniu logistycznym ˝o∏nierz przebywa∏ w dniu
zwolnienia ze s∏u˝by, w przypadku ˝o∏nierzy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych
nieobj´tych dzia∏em obrona narodowa, oraz
w jednostkach organizacyjnych innych ni˝ wojsko-
wa jednostka bud˝etowa;

3) wojskowa jednostka bud˝etowa, która w przypad-
ku rozformowania jednostki bud˝etowej, o której
mowa w pkt 1 i 2, przej´∏a jej prawa i obowiàzki,
a w razie jej braku wojskowa jednostka bud˝etowa
wskazana przez w∏aÊciwego Dowódc´ Rodzaju Si∏
Zbrojnych.

§ 3. Sk∏adki przekazuje si´ na wskazany przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych rachunek bankowy,
przy u˝yciu bankowych dokumentów p∏atniczych
okreÊlonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.2)).

§ 4. Sk∏adki rozliczone w deklaracjach rozliczenio-
wych i imiennych raportach miesi´cznych okreÊlo-
nych w ustawie, o której mowa w § 3, nale˝y przeka-
zaç nie póêniej ni˝:

1) w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze s∏u˝by ˝o∏-
nierza, który po zwolnieniu ze s∏u˝by nie spe∏nia
warunków do nabycia prawa do emerytury woj-
skowej lub wojskowej renty inwalidzkiej;

2) w terminie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, je˝eli zwolnienie ze s∏u˝by ˝o∏nierza,
o którym mowa w pkt 1, nastàpi∏o przed dniem
1 paêdziernika 2003 r.;

3) w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku przez
˝o∏nierza, który po zwolnieniu ze s∏u˝by spe∏nia je-
dynie warunki do nabycia prawa do wojskowej
renty inwalidzkiej;

4) niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ do 15. dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
otrzymano zawiadomienie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o ustaleniu ˝o∏nierzowi prawa do
emerytury lub renty przewidzianej w przepisach
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.3)) w odniesie-
niu do ˝o∏nierza, który po zwolnieniu ze s∏u˝by, po-
mimo spe∏nienia warunków do nabycia prawa do
emerytury wojskowej, zg∏osi∏ wniosek o przyzna-
nie emerytury z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom
spo∏ecznym, a pozostawa∏ w s∏u˝bie przed dniem
2 stycznia 1999 r.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924,
Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz 1673, Nr 200,
poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228,
poz. 2255.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç organu w spra-
wach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy
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z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie trybu post´powania i w∏aÊciwoÊci organu w sprawach 
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz uprawnionych cz∏onków ich rodzin

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.



S∏u˝by Wi´ziennej oraz uprawnionych cz∏onków
ich rodzin, w tym:
a) elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopa-

trzenia,
b) dowody niezb´dne do ustalenia prawa do

Êwiadczenia,
c) sposób i terminy wyp∏aty Êwiadczeƒ;

2) podmioty uprawnione do wyp∏aty zasi∏ku pogrze-
bowego i tryb jego refundacji;

3) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta/renci-
sty policyjnego oraz w∏aÊciwoÊç organu upraw-
nionego do wydawania, wymiany i dokonywania
wpisów, w tym wpisu o niezdolnoÊci do samo-
dzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legi-
tymacji.

§ 2. Organem w∏aÊciwym do ustalania prawa do
zaopatrzenia emerytalnego i wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z tytu∏u tego zaopatrzenia oraz ich wyp∏a-
ty jest Dyrektor Biura Emerytalnego S∏u˝by Wi´zien-
nej.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin;

2) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç funk-
cjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej;

3) organie emerytalnym — nale˝y przez to rozumieç
Dyrektora Biura Emerytalnego S∏u˝by Wi´ziennej;

4) kierowniku jednostki — nale˝y przez to rozumieç
kierownika jednostki organizacyjnej S∏u˝by Wi´-
ziennej w∏aÊciwego w sprawach osobowych funk-
cjonariusza ubiegajàcego si´ o Êwiadczenia pie-
ni´˝ne z tytu∏u zaopatrzenia emerytalnego;

5) legitymacji — nale˝y przez to rozumieç legitymacj´
emeryta/rencisty policyjnego;

6) wniosku — nale˝y przez to rozumieç wniosek
o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

Rozdzia∏ 2

Wszcz´cie post´powania

§ 4. Organ emerytalny wszczyna post´powanie
w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytal-
nego i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pe∏nomoc-
nika.

§ 5. 1. W post´powaniu przed organem emerytal-
nym osoba zainteresowana mo˝e dzia∏aç osobiÊcie
lub przez pe∏nomocnika, je˝eli charakter czynnoÊci nie
wymaga jej osobistego dzia∏ania.

2. Pe∏nomocnikiem osoby zainteresowanej mo˝e
byç osoba fizyczna, która posiada zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych.

3. Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na pi-
Êmie lub zg∏oszone ustnie do protoko∏u sporzàdzone-
go w siedzibie organu emerytalnego.

§ 6. Organ emerytalny jest obowiàzany informo-
waç osoby zainteresowane o warunkach i dowodach
wymaganych do ustalenia prawa do zaopatrzenia
emerytalnego oraz do udzielania pomocy przy ubiega-
niu si´ o ustalenie tego prawa.

§ 7. 1. Osoba zainteresowana lub jej pe∏nomocnik
zg∏asza wniosek do organu emerytalnego na piÊmie
lub ustnie do protoko∏u sporzàdzonego w siedzibie or-
ganu emerytalnego, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Wniosek mo˝e byç z∏o˝ony równie˝ w komórce
kadrowej jednostki organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej
w∏aÊciwej ze wzgl´du na ostatnie miejsce pe∏nienia
s∏u˝by lub miejsce zamieszkania osoby zainteresowa-
nej. Kierownik tej jednostki przekazuje wniosek wraz
z za∏àczonymi dokumentami organowi emerytalnemu
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o˝enia.

3. Wniosek o wznowienie post´powania w spra-
wie ju˝ rozstrzygni´tej prawomocnà decyzjà zg∏asza
si´ wy∏àcznie na piÊmie.

4. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, dat´ i miejsce
urodzenia, numery PESEL i NIP, adres zamieszka-
nia i adres do korespondencji;

2) wskazanie Êwiadczenia, o które ubiega si´ osoba
zainteresowana;

3) podpis osoby zainteresowanej lub jej pe∏nomocni-
ka.

5. Do wniosku za∏àcza si´ — w zale˝noÊci od rodza-
ju wskazanego Êwiadczenia — dokumenty lub oÊwiad-
czenia potwierdzajàce okolicznoÊci uzasadniajàce pra-
wo do tego Êwiadczenia, a w szczególnoÊci:

1) Êwiadectwo s∏u˝by;

2) dokumenty stwierdzajàce zaliczenie okresów s∏u˝-
by jako uprawniajàcych do podwy˝szenia emery-
tury;

3) dokumenty stwierdzajàce okresy sk∏adkowe i nie-
sk∏adkowe;

4) zaÊwiadczenie stwierdzajàce wysokoÊç uposa˝enia
i innych nale˝noÊci dla celów emerytalnych;

5) w razie zagini´cia funkcjonariusza — decyzj´ per-
sonalnà w∏aÊciwego prze∏o˝onego, stwierdzajàcà
wygaÊni´cie stosunku s∏u˝bowego;

6) w razie ubiegania si´ o rent´ rodzinnà po funkcjo-
nariuszu, emerycie lub renciÊcie — odpis skrócony
aktu zgonu, informacj´ o stanie rodzinnym funk-
cjonariusza, z podaniem imion, nazwisk, dat uro-
dzenia oraz adresów zamieszkania wspó∏ma∏˝on-
ka i dzieci, jak równie˝ innych cz∏onków rodziny
(wnuków, rodzeƒstwa, rodziców), którzy pozosta-
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wali na utrzymaniu funkcjonariusza, emeryta lub
rencisty;

7) orzeczenie komisji lekarskiej, a w przypadku funk-
cjonariusza, którego nie skierowano do komisji le-
karskiej — protokó∏ warunków i przebiegu s∏u˝by;

8) dokumenty niezb´dne do ustalenia dodatków do
emerytury lub renty.

§ 8. Za dat´ zg∏oszenia wniosku uwa˝a si´ dat´
wp∏ywu pisemnego wniosku do organu emerytalnego
lub dat´ ustnego zg∏oszenia wniosku do protoko∏u
sporzàdzonego w siedzibie organu emerytalnego,
a w przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 2 — dat´ z∏o˝e-
nia wniosku w komórce kadrowej jednostki organiza-
cyjnej S∏u˝by Wi´ziennej.

§ 9. 1. Okresy s∏u˝by w S∏u˝bie Wi´ziennej zalicza
si´ do wys∏ugi emerytalnej na podstawie Êwiadectwa
s∏u˝by funkcjonariusza.

2. Inne okresy s∏u˝by zaliczane do wys∏ugi emery-
talnej ustala si´ na podstawie dokumentów wydanych
przez w∏aÊciwe organy.

3. Okresy s∏u˝by wojskowej zalicza si´ do wys∏ugi
emerytalnej na podstawie odpisu przebiegu s∏u˝by
wojskowej, wynikajàcego z akt personalnych ˝o∏nierza
lub innych dokumentów przedstawionych przez osob´
zainteresowanà.

4. Okresy dzia∏alnoÊci kombatanckiej oraz okresy
zaliczone do tej dzia∏alnoÊci dokumentuje si´ w spo-
sób okreÊlony w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dà-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne-
go (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515
oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658).

5. Okresy zatrudnienia lub s∏u˝by w zawodowych
jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej i nauki
w szko∏ach po˝arniczych, w charakterze cz∏onka Kor-
pusu Technicznego Po˝arnictwa, a tak˝e funkcjonariu-
sza po˝arnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.,
zalicza si´ do wys∏ugi emerytalnej na podstawie Êwia-
dectwa pracy lub aktu mianowania.

6. Okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe oraz okresy
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe po dniu 31 grudnia 1998 r. dolicza si´ do wys∏u-
gi emerytalnej, je˝eli zosta∏y udowodnione w sposób
okreÊlony w art. 117 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.1)), z za-
strze˝eniem ust. 7.

7. W razie braku informacji na indywidualnym kon-
cie ubezpieczonego okresy op∏acania sk∏adek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia
1998 r. dolicza si´ do wys∏ugi emerytalnej na podsta-
wie zaÊwiadczenia wydanego przez p∏atnika sk∏adek,
zawierajàcego informacj´ o okresach op∏acania i nie-
op∏acania sk∏adek.

§ 10. Dokumenty stwierdzajàce okresy s∏u˝by i in-
ne okresy zaliczane do wys∏ugi emerytalnej, o których
mowa w § 9, oraz pisemne zeznania Êwiadków, o któ-
rych mowa w § 11, sk∏ada si´ w oryginale.

§ 11. 1. Zeznaniami Êwiadków mogà byç udowod-
nione okresy:

1) Êwiadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji
politycznych i zwiàzków zawodowych, nielegal-
nych w rozumieniu przepisów obowiàzujàcych do
dnia 4 czerwca 1989 r.;

2) niewykonywania pracy w okresie przed dniem
4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

2. Âwiadek mo˝e z∏o˝yç zeznania w formie pisem-
nej lub ustnie do protoko∏u sporzàdzonego w siedzibie
organu emerytalnego.

3. Zeznanie Êwiadka zawiera w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia, adres zamieszka-
nia, nazw´ i adres pracodawcy albo nazw´ organu
wyp∏acajàcego emerytur´ lub rent´;

2) stwierdzenie o uprzedzeniu Êwiadka o odpowie-
dzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ;

3) oÊwiadczenie, czy i jaki stosunek pokrewieƒstwa
lub powinowactwa ∏àczy Êwiadka z osobà zainte-
resowanà;

4) okreÊlenie celu z∏o˝enia zeznania;

5) dane dotyczàce okolicznoÊci obj´tych zeznaniem,
a w szczególnoÊci: w jakim okresie i w którym
obozie przebywa∏ w niewoli (obozie dla interno-
wanych, obozie pracy przymusowej), gdzie i w ja-
kich okresach oraz w jakim charakterze by∏ zatrud-
niony, czy zatrudnienie by∏o wykonywane w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy, ciàgle, dorywczo lub
sezonowo, ile dni trwa∏o w tygodniu, ile miesi´cy
w roku;

6) oÊwiadczenie, skàd Êwiadkowi znane sà okoliczno-
Êci obj´te zeznaniem, a je˝eli wspó∏pracowa∏
z osobà zainteresowanà, czy posiada dowody w∏a-
snej pracy w tym okresie;

7) w∏asnor´czny podpis Êwiadka.

4. W razie nades∏ania pisemnych zeznaƒ Êwiad-
ków, w∏asnor´cznoÊç ich podpisów powinna byç po-
twierdzona przez notariusza albo organ administracji
rzàdowej lub samorzàdowej. Je˝eli Êwiadkiem jest
funkcjonariusz, w∏asnor´cznoÊç jego podpisu mo˝e
byç potwierdzona przez kierownika jednostki lub oso-
b´ przez niego upowa˝nionà.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924,
Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228,
poz. 2255.



§ 12. Dokumenty stwierdzajàce okolicznoÊci uza-
sadniajàce prawo do zaopatrzenia emerytalnego nie
podlegajà zwrotowi.

§ 13. 1. Na okolicznoÊci niewymagajàce potwier-
dzenia dokumentami osoba zainteresowana sk∏ada
oÊwiadczenie pisemne; w szczególnoÊci dotyczy to:
1) pozostawania wdowy lub wdowca ubiegajàcych

si´ o rent´ rodzinnà we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej
w chwili Êmierci ma∏˝onka;

2) pozostawania wdowy, wdowca lub rodziców na
utrzymaniu zmar∏ego przed jego Êmiercià;

3) pozostawania na utrzymaniu zmar∏ego wnuków, ro-
dzeƒstwa i innych dzieci przyj´tych na wychowanie
i utrzymanie przed jego Êmiercià, a w przypadku
gdy dzieci by∏y wychowywane i utrzymywane przez
zmar∏ego, oÊwiadczenie powinno stwierdzaç okres
wychowywania i utrzymywania dzieci oraz czy ˝yjà
rodzice dzieci (jedno z rodziców) i dlaczego nie mo-
gà zapewniç im utrzymania; je˝eli zmar∏y przed
Êmiercià by∏ ustanowiony opiekunem dzieci, za-
miast oÊwiadczenia jest wymagane przedstawienie
odpowiedniego postanowienia sàdu.

2. Ka˝de oÊwiadczenie osoby zainteresowanej za-
wiera stwierdzenie o uprzedzeniu jej o odpowiedzial-
noÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ oraz pod-
pis sk∏adajàcego oÊwiadczenie z∏o˝ony w obecnoÊci
pracownika organu emerytalnego lub pracownika ko-
mórki kadrowej jednostki organizacyjnej S∏u˝by Wi´-
ziennej w∏aÊciwej ze wzgl´du na ostatnie miejsce pe∏-
nienia s∏u˝by lub miejsce zamieszkania osoby zainte-
resowanej.

§ 14. 1. Emerytów i rencistów do komisji lekarskiej
kieruje organ emerytalny.

2. Je˝eli ustalenie prawa do zaopatrzenia emery-
talnego jest uzale˝nione od inwalidztwa funkcjonariu-
sza, kierownik jednostki kieruje go do komisji lekar-
skiej.

3. Je˝eli warunkiem ustalenia prawa do renty ro-
dzinnej jest uznanie za osob´ niezdolnà do pracy
cz∏onka rodziny zmar∏ego funkcjonariusza, emeryta
lub rencisty, organ emerytalny na wniosek tego cz∏on-
ka rodziny zwraca si´ do w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o skierowanie wskaza-
nej we wniosku osoby na badanie przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w celu
wydania orzeczenia o niezdolnoÊci do pracy i stopniu
tej niezdolnoÊci lub niezdolnoÊci do samodzielnej eg-
zystencji, do∏àczajàc zaÊwiadczenie o stanie zdrowia
tej osoby.

Rozdzia∏ 3

Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego

§ 15. 1. Organ emerytalny bada i ocenia ca∏okszta∏t
sprawy o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytal-
nego i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u
na podstawie przed∏o˝onych dokumentów, zeznaƒ
Êwiadków oraz oÊwiadczeƒ osoby zainteresowanej.

2. W razie rozbie˝noÊci mi´dzy przed∏o˝onymi do-
wodami albo w razie wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci do-
wodów ze stanem faktycznym, ich wiarygodnoÊci lub
autentycznoÊci, organ emerytalny przeprowadza po-
st´powanie wyjaÊniajàce.

§ 16. 1. Organ emerytalny wydaje na piÊmie decy-
zj´ w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emery-
talnego i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego ty-
tu∏u nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia zg∏osze-
nia wniosku lub powstania obowiàzku wszcz´cia po-
st´powania z urz´du, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W razie przeprowadzenia post´powania wyja-
Êniajàcego, decyzj´ w sprawie ustalenia prawa do za-
opatrzenia emerytalnego i wysokoÊci Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych z tego tytu∏u organ emerytalny wydaje nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia wyjaÊnienia
ostatniej okolicznoÊci niezb´dnej do wydania decyzji.

3. Za dat´ wyjaÊnienia ostatniej okolicznoÊci nie-
zb´dnej do wydania decyzji uwa˝a si´ dat´ up∏ywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez organ
emerytalny do przedstawienia niezb´dnych dowodów
albo dat´ przedstawienia tych dowodów.

§ 17. Je˝eli osoba zainteresowana nie przed∏o˝y∏a
dowodów niezb´dnych do ustalenia prawa do zaopa-
trzenia emerytalnego lub do ustalenia wysokoÊci
Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u albo nie zg∏osi∏a
si´ w wyznaczonym terminie na badanie przez komi-
sj´ lekarskà lub na dodatkowe (specjalistyczne) bada-
nie zarzàdzone przez t´ komisj´, organ emerytalny
wzywa jà pismem, za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru, do przed∏o˝enia tych dowodów w terminie
30 dni od daty dor´czenia pisma lub do zg∏oszenia si´
na badania w nowym terminie, pod rygorem wydania
decyzji na podstawie posiadanych dowodów.

§ 18. 1. Je˝eli prawo do zaopatrzenia emerytalne-
go zosta∏o ustalone, pomimo ˝e organ emerytalny nie
uzyska∏ od osoby zainteresowanej lub w∏aÊciwych or-
ganów dowodów niezb´dnych do ustalenia wysoko-
Êci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u, przyznaje si´
osobie uprawnionej Êwiadczenie w kwocie zaliczko-
wej, w wysokoÊci wynikajàcej z posiadanych doku-
mentów.

2. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç Êwiadczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, organ emerytalny wydaje w ter-
minie 30 dni od daty up∏ywu terminu wyznaczonego
do przedstawienia niezb´dnych dowodów.

§ 19. 1. Decyzja w sprawie Êwiadczenia z zaopa-
trzenia emerytalnego zawiera w szczególnoÊci: okre-
Êlenie organu emerytalnego, dat´ jej wydania i pod-
staw´ prawnà, wskazanie osoby, której dotyczy, rodzaj
Êwiadczenia oraz jego wysokoÊç i sposób wyliczenia,
dat´, od której przys∏uguje Êwiadczenie, a tak˝e po-
uczenie o terminie i trybie odwo∏ania, pouczenie, o ja-
kich okolicznoÊciach osoba zainteresowana jest obo-
wiàzana powiadomiç organ emerytalny, oraz podpis
i stanowisko s∏u˝bowe osoby upowa˝nionej do wyda-
nia decyzji, z zastrze˝eniem ust. 2.
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2. Decyzja w sprawie zmiany wysokoÊci Êwiadczeƒ
z zaopatrzenia emerytalnego w wyniku bie˝àcej walo-
ryzacji nie musi zawieraç pouczenia, o jakich okolicz-
noÊciach osoba zainteresowana jest obowiàzana po-
wiadomiç organ emerytalny.

3. Decyzja o odmowie ustalenia prawa do zaopa-
trzenia emerytalnego zawiera równie˝ faktyczne
i prawne uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie takie
zawiera tak˝e decyzja przyznajàca prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego, je˝eli nie uznano prawa do nie-
których Êwiadczeƒ obj´tych wnioskiem lub uznano je
tylko cz´Êciowo.

§ 20. 1. W razie wydania decyzji, w której nie usta-
lono prawa do zaopatrzenia emerytalnego, organ
emerytalny poucza osob´ zainteresowanà o mo˝liwo-
Êci ubiegania si´ o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po upra-
womocnieniu si´ wydanej decyzji, organ emerytalny
zwraca osobie zainteresowanej, na jej wniosek, z∏o˝o-
ne dokumenty. W razie z∏o˝enia przez osob´ zaintere-
sowanà wniosku do innego organu, organ emerytalny
przekazuje odpowiednie dokumenty temu organowi
na jego wniosek lub na wniosek tej osoby.

§ 21. 1. Przy obliczaniu wys∏ugi emerytalnej doda-
je si´ poszczególne okresy o jednakowym wskaêniku
procentowym, obejmujàce lata, miesiàce i dni. Okresy
niepe∏nych miesi´cy oblicza si´ w dniach. Sum´ dni
zamienia si´ na miesiàce, przyjmujàc za miesiàc
30 dni kalendarzowych. Sum´ miesi´cy zamienia si´
na lata, przyjmujàc 12 miesi´cy za rok.

2. Je˝eli w zaÊwiadczeniu stwierdzajàcym okresy
zatrudnienia podane sà dni robocze, a nie okresy za-
trudnienia, sum´ dni zamienia si´ na miesiàce, przyj-
mujàc za miesiàc 22 dni robocze, a w odniesieniu do
okresów zatrudnienia wykonywanego przed dniem
1 stycznia 1981 r. — 25 dni roboczych.

3. Je˝eli z dowodów wynika tylko miesiàc rozpo-
cz´cia lub zakoƒczenia zatrudnienia, za poczàtek lub
koniec tego okresu przyjmuje si´ pi´tnasty dzieƒ mie-
siàca.

§ 22. Post´powanie w sprawie o ustalenie prawa
do zaopatrzenia emerytalnego umarza si´, je˝eli oso-
ba zainteresowana zmar∏a przed wydaniem decyzji,
a brak jest informacji o osobach uprawnionych do
udzia∏u w post´powaniu prowadzonym w tej sprawie.

Rozdzia∏ 4

Wyp∏ata Êwiadczeƒ pieni´˝nych

§ 23. 1. Emerytury i renty wraz z dodatkami wyp∏a-
ca si´ miesi´cznie z góry w piàtym dniu ka˝dego mie-
siàca kalendarzowego, za który przys∏ugujà te Êwiad-
czenia.

2. W przypadku gdy dzieƒ wyp∏aty jest dniem wol-
nym od pracy, wyp∏aty dokonuje si´ w pierwszym
dniu roboczym nast´pujàcym po tym dniu.

3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujàce osobom przebywajàcym na sta∏e za granicà
wyp∏aca si´ kwartalnie z do∏u w pierwszym dniu mie-
siàca przypadajàcego po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u,
chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

§ 24. 1. W przypadku renty rodzinnej, do której jest
uprawniona wi´cej ni˝ jedna osoba, cz´Êci renty przy-
s∏ugujàce:
1) osobie ma∏oletniej,
2) osobie pe∏noletniej, nad którà zosta∏a ustanowiona

opieka
— wyp∏aca ci´ opiekunom tych osób, z zastrze˝e-
niem ust. 3 i 4.

2. Cz´Êç renty rodzinnej, przys∏ugujàcà osobie pe∏-
noletniej innej ni˝ wymieniona w ust. 1 pkt 2, wyp∏aca
si´ tej osobie lub na jej wniosek innej osobie pe∏nolet-
niej uprawnionej do cz´Êci tej renty rodzinnej albo
osobie, która sprawowa∏a opiek´ nad wnioskodawcà
przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci. Osob´ pe∏noletnià
poucza si´ uprzednio o obowiàzku zawiadomienia or-
ganu emerytalnego o zaistnieniu okolicznoÊci powo-
dujàcych ustanie lub zawieszenie prawa do zaopatrze-
nia emerytalnego albo ograniczenie wysokoÊci Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u, pod rygorem zwrotu
nienale˝nych Êwiadczeƒ.

3. W przypadku pobytu sieroty zupe∏nej w zak∏a-
dzie specjalnym lub w placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej rent´ rodzinnà wraz z dodatkiem dla sieroty
zupe∏nej wp∏aca si´ na rachunek w banku, wskazanym
przez kierownika zak∏adu lub placówki albo opiekuna
ustanowionego przez sàd.

4. W przypadku pobytu w zak∏adzie specjalnym lub
w placówce opiekuƒczo-wychowawczej wi´cej ni˝ jed-
nej sieroty zupe∏nej uprawnionych do jednej renty ro-
dzinnej, ka˝dej z nich wp∏aca si´ przys∏ugujàcà jej
cz´Êç renty oraz dodatek dla sieroty zupe∏nej na rachu-
nek w banku, wskazanym przez kierownika zak∏adu
lub placówki albo opiekuna ustanowionego przez sàd.

5. Renta rodzinna podlega podzia∏owi na równe
cz´Êci, z tym jednak, ˝e dodatki wyp∏aca si´ w ca∏oÊci
tylko osobom uprawnionym.

6. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio przy
wyp∏acaniu Êwiadczeƒ pieni´˝nych nale˝nych cz∏on-
kom rodziny pozosta∏ym po osobie, która zmar∏a po
zg∏oszeniu wniosku o te Êwiadczenia, a przed ustale-
niem prawa do nich.

§ 25. 1. Je˝eli dla osoby uprawnionej do emerytu-
ry lub renty ustanowiono opiekuna albo kuratora,
emerytur´ lub rent´ wyp∏aca si´ do ràk tego opiekuna
lub kuratora.

2. Je˝eli z akt sprawy wynika koniecznoÊç ustano-
wienia dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty
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opiekuna albo kuratora, do czasu jego ustanowienia
Êwiadczenia te wyp∏aca si´ do ràk osoby pe∏niàcej fak-
tycznà opiek´, wskazanej przez w∏aÊciwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).

3. Podstaw´ wyp∏aty emerytury lub renty do ràk oso-
by pe∏niàcej faktycznà opiek´ mo˝e stanowiç równie˝
kopia wniosku o ustanowienie opieki lub kurateli z∏o˝o-
nego w sàdzie opiekuƒczym, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Organ emerytalny zobowiàzuje osob´ pe∏niàcà
faktycznà opiek´ nad osobà uprawnionà do emerytu-
ry lub renty do przedstawienia, najpóêniej w ciàgu
12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia wyp∏aty emerytury
lub renty do jej ràk, postanowienia sàdu o ustanowie-
niu opieki lub kuratora. W razie nieprzedstawienia po-
stanowienia sàdu w wyznaczonym terminie, organ
emerytalny zwraca si´ do w∏aÊciwego organu, o któ-
rym mowa w ust. 2, w sprawie wystàpienia o ustano-
wienie opiekuna lub kuratora.

§ 26. 1. Wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego dokonuje
organ emerytalny lub na jego zlecenie jednostka orga-
nizacyjna S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Wyp∏ata zasi∏ku pogrzebowego z tytu∏u Êmierci
emeryta, rencisty lub cz∏onka jego rodziny nast´puje
po przedstawieniu przez osob´ zainteresowanà wnio-
sku i dokumentów potwierdzajàcych:
1) dat´ zgonu;
2) fakt pokrycia kosztów pogrzebu;
3) stopieƒ pokrewieƒstwa z osobà zmar∏à.

3. Osoba zainteresowana sk∏ada równie˝ oÊwiad-
czenie, ˝e nie pobra∏a zasi∏ku pogrzebowego z innego
tytu∏u oraz ˝e pokry∏a koszty pogrzebu w ca∏oÊci lub
w cz´Êci.

4. Organ emerytalny po otrzymaniu z jednostki or-
ganizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej dowodu wyp∏aty oraz
orygina∏ów dokumentów niezw∏ocznie dokonuje re-
fundacji wyp∏aconego zasi∏ku.

Rozdzia∏ 5

Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego

§ 27. Legitymacja jest dokumentem stwierdzajà-
cym posiadanie statusu emeryta lub rencisty policyj-
nego oraz potwierdzajàcym uprawnienia przys∏ugujà-
ce z tego tytu∏u.

§ 28. Organ emerytalny wydaje i wymienia legity-
macje oraz dokonuje w nich wpisów.

§ 29. Legitymacj´ wydaje si´ wraz z decyzjà o usta-
leniu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.

§ 30. 1. W legitymacji wpisuje si´ stopieƒ s∏u˝bo-
wy, imi´ i nazwisko emeryta lub rencisty, numer
PESEL, grup´ inwalidztwa, do której zosta∏ zaliczony
emeryt lub rencista, wpis o niezdolnoÊci do samo-
dzielnej egzystencji, a tak˝e okreÊla si´ dat´ wa˝noÊci
legitymacji.

2. Legitymacj´ podpisuje organ emerytalny lub
osoba przez niego upowa˝niona. Podpis opatrzony
jest piecz´cià okràg∏à z or∏em.

3. Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 31. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany nazwiska lub imienia emeryta lub rencisty;
2) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia;
3) up∏ywu okresu wa˝noÊci;
4) zaliczenia rencisty do innej grupy inwalidztwa lub

orzeczenia braku inwalidztwa;
5) orzeczenia niezdolnoÊci do samodzielnej egzysten-

cji lub jego zmiany.

Rozdzia∏ 6
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 32. Post´powania w sprawach o ustalenie prawa
do zaopatrzenia emerytalnego i wyp∏aty Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z tego tytu∏u, wszcz´te na podstawie prze-
pisów dotychczasowych, niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, prowadzi
si´ nadal na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 33. 1. Legitymacje emeryta/rencisty policyjnego,
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wymia-
ny, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres dwóch lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, wymie-
nia si´ z urz´du.

§ 34. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad post´-
powania i w∏aÊciwoÊci organów w sprawach zaopatrzenia
emerytalnego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz
uprawnionych cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 138, poz. 740
oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 848), na podstawie art. 21 usta-
wy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 30 stycznia 2004 r. (poz. 241)

WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA/RENCISTY POLICYJNEGO

Legitymacja o wymiarach 55 mm na 85 mm, o kraw´dziach zaokràglonych, pokryta giloszem koloru niebie-
skiego, dwustronnie foliowana (pozioma).



str. 1

Czarne napisy wykonane ró˝nà czcionkà:
— w górnej cz´Êci „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
— poni˝ej czarny orze∏,
— w dolnej cz´Êci „MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOÂCI 

BIURO EMERYTALNE S¸U˚BY WI¢ZIENNEJ”,
— poni˝ej „LEGITYMACJA EMERYTA/RENCISTY POLICYJNEGO”.

str. 2

Czarne napisy wykonane ró˝nà czcionkà:
— w górnej cz´Êci miejsce na dokonanie wpisu stopnia s∏u˝bowego „w st. spocz.”,
— poni˝ej imi´ i nazwisko,
— poni˝ej „nr PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu,
— poni˝ej „emeryt/rencista zwolniony ze s∏u˝by w S¸U˚BIE WI¢ZIENNEJ”,
— poni˝ej „zaliczony do ... grupy inwalidzkiej”,
— poni˝ej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
— w dolnej cz´Êci z lewej strony „nr legitymacji”, „seria”, „wa˝na do” oraz miejsce na dokonanie wpisu,
— poni˝ej „wraz z dokumentem to˝samoÊci”, obok miejsce na podpis wystawcy i piecz´ç.

str. 1 str. 2
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242
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad zatrudniania skazanych

Na podstawie art. 129 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady zatrudniania odp∏atnego skazanych;

2) zasady zatrudniania nieodp∏atnego skazanych;

3) zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych
odp∏atnie przy pracach porzàdkowych i pomocni-
czych wykonywanych na rzecz jednostek organiza-
cyjnych S∏u˝by Wi´ziennej;

4) zasady udzielania skazanym zwolnieƒ od pracy lub
urlopów wypoczynkowych oraz zasady usprawie-
dliwiania okresów niewykonywania pracy przez
skazanych.

Rozdzia∏ 2

Zasady zatrudniania odp∏atnego skazanych

§ 2. Skazani mogà byç zatrudnieni odp∏atnie:

1) przy pracach porzàdkowych oraz pomocniczych na
rzecz jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej;

2) w przywi´ziennych zak∏adach pracy;

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750.


