
2. Odwo∏anie inspektora z przyczyn okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie stanowi rozwiàzania stosunku
pracy; nowe warunki pracy i p∏acy proponuje odwo∏a-
nemu inspektorowi dyrektor urz´du kontroli skarbo-
wej — je˝eli inspektor jest zatrudniony w tym urz´-
dzie, albo minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych — je˝eli inspektor jest zatrudniony w Mini-
sterstwie Finansów.

3.115) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej od-
wo∏uje inspektora, je˝eli wystàpi∏y przyczyny uzasad-
niajàce rozwiàzanie stosunku pracy bez wypowiedze-
nia, okreÊlone w ustawie o s∏u˝bie cywilnej; odwo∏a-
nie w tym trybie jest równoznaczne z rozwiàzaniem
umowy o prac´ bez wypowiedzenia.

Art. 43.116) W sprawach z zakresu stosunku pracy,
nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do inspekto-
rów stosuje si´ przepisy ustawy o s∏u˝bie cywilnej,

a do innych pracowników urz´dów kontroli skarbowej
odpowiednio przepisy ustawy o s∏u˝bie cywilnej lub
ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 44—57. (pomini´te).117)

Art.  58. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mo-
wa o organach kontroli finansowej albo o kontroli fi-
nansowej, rozumie si´ przez to odpowiednio organy
kontroli skarbowej i kontrol´ skarbowà.

Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia118), z wyjàtkiem art. 8 ust. 2
i 3, art. 9 ust. 3, art. 10, art. 40 i art. 57 ust. 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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115) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 41 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
117) Zamieszczone w obwieszczeniu.
118) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 6 listopada 1991 r.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych 
oraz ich rodzin

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) i art. 22
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609) og∏asza si´ w za-
∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzin-
nych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17),

2) ustawà z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1996 r. Nr 1,
poz. 1),

3) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153),

4) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), 

5) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 106,
poz. 1215), 

6) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 122, poz. 1313), 

7) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏u-
gujàcych w razie wypadków i chorób pozostajà-
cych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej,
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝e-
niu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y



Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) 

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 11, poz. 108),

8) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

9) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 56, poz. 498),

10) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),

11) ustawà z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 7 stycznia 2004 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 51 i 52 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36), któ-
re stanowià:

„Art. 51. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54,
poz. 254) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ
wymienionych w ust. 1—3 normu-
jà odr´bne przepisy.”,

2) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie
„wysokoÊci” dodaje si´ wyrazy „75 %
podstawy wymiaru”.

Art. 52. W ustawie z dnia 20 maja 1976 r. o za-
kwaterowaniu si∏ zbrojnych (Dz. U.
z 1992 r. Nr 5, poz. 19) w art. 25 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) potràceniu z emerytury lub renty
osoby, której przydzielono osobnà

kwater´ sta∏à, w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej po∏owy miesi´cz-
nego Êwiadczenia, na zasadach
okreÊlonych w przepisach o post´-
powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.”,

2) w ust. 2 po wyrazie „uposa˝enia”
dodaje si´ wyrazy „oraz emerytury
i renty”.”;

2) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17), który stanowi:

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r., z tym ˝e przepisy art. 13 ust. 3—8
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca
1996 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1996 r. Nr 1,
poz. 1), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167
i 168, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

5) art. 131 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscy-
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:

„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1998 r.”;

6) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 106,
poz. 1215), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ̋ e art. 182 wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 3 i 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. Nr 122, poz. 1313), które stanowià:

„Art. 3. 1. Do emerytur i rent podlegajàcych ogra-
niczeniu w zwiàzku z osiàganiem przy-
chodów w 2000 r. stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 40 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, oraz art. 41 ustawy, o której
mowa w art. 2, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.
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2. Za przychód, o którym mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ przychód w rozumieniu usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774,
Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215
oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56,
poz. 678 i Nr 84, poz. 948), pomniejszo-
ny o p∏acone przez ubezpieczonego
sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

8) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozo-
stajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o upo-
sa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej,
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stano-
wià:

„Art. 15. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy. 

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 11, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

10) art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 498), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 4, 5, 7—9 oraz art. 2 i 5, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.”;

11) art. 16—21 i 23 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1609), które stanowià:

„Art. 16. 1. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariu-
sze Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,
którzy w okresie od dnia 2 stycznia
1999 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy nabyli prawo do renty
szkoleniowej lub do renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, okreÊlonych
w przepisach o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
zachowujà prawo do tych Êwiadczeƒ.

2. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariu-
sze, o których mowa w ust. 1, nabywa-
jà prawo do renty inwalidzkiej na zasa-
dach i warunkach okreÊlonych w prze-
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym
tych osób, je˝eli wystàpià z wnioskiem
do w∏aÊciwego organu emerytalnego
o jej przyznanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
organ emerytalny uznaje orzeczenie le-
karza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o niezdolnoÊci do pracy
powsta∏ej w czasie pe∏nienia s∏u˝by
oraz o niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji, odnoszàc je odpowiednio
do jednej z grup inwalidztwa okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
lub funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1.

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o któ-
rych mowa w ust. 2, na komisje lekar-
skie podleg∏e odpowiednio Ministrowi
Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego lub Szefowi Agencji Wywiadu,
w celu wydania orzeczenia o inwalidz-
twie, zwiàzku tego inwalidztwa ze s∏u˝-
bà lub o niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli zain-
teresowany:

1) jest uprawniony do renty szkolenio-
wej;

2) sta∏ si´ niezdolny do pracy po usta-
niu ubezpieczenia emerytalnego
i ubezpieczeƒ rentowych z tytu∏u
s∏u˝by lub
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3) zg∏osi∏ wniosek o zwi´kszenie renty
inwalidzkiej przys∏ugujàcego z tytu-
∏u inwalidztwa pozostajàcego
w zwiàzku ze s∏u˝bà.

5. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
dla ˝o∏nierzy zawodowych i funkcjona-
riuszy, o których mowa w ust. 2, stano-
wi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 17. 1. Renta rodzinna przys∏ugujàca upraw-
nionym cz∏onkom rodziny ˝o∏nierza za-
wodowego lub funkcjonariusza Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, który
podlega∏ obowiàzkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym, staje
si´, na wniosek osoby uprawnionej
z∏o˝ony we w∏aÊciwym organie emery-
talnym, rentà rodzinnà w rozumieniu
przepisów o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych lub tych
funkcjonariuszy. 

2. Uposa˝enie przyjmowane do ustalenia
podstawy wymiaru Êwiadczenia zmar-
∏ego ˝o∏nierza zawodowego lub funk-
cjonariusza, o którym mowa w ust. 1,
przelicza si´ w sposób okreÊlony
w art. 19 ust. 1 i 2.

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

Art. 18. 1. ˚o∏nierze zawodowi lub funkcjonariu-
sze Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,
podlegajàcy obowiàzkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wobec których komisje lekar-
skie podleg∏e odpowiednio Ministrowi
Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego lub Szefowi Agencji Wywiadu
orzek∏y niezdolnoÊç do s∏u˝by, a którzy
nie nabyli prawa do renty okreÊlonej
w art. 16 ust. 1, nabywajà prawo odpo-
wiednio do wojskowej lub policyjnej
renty inwalidzkiej, na zasadach i wa-
runkach przewidzianych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym tych
osób. 

2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
˝o∏nierza zawodowego lub funkcjona-
riusza, o którym mowa w ust. 1, stano-

wi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 19. 1. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy uposa-
˝enie oraz inne Êwiadczenia pieni´˝ne
˝o∏nierzy zawodowych, funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej podlegajàcych przed
tym dniem obowiàzkowo ubezpiecze-
niom emerytalnym i rentowym ustala
si´ wed∏ug stawek, obowiàzujàcych
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, okreÊlonych dla ˝o∏nierzy albo
funkcjonariuszy, którzy przed tym
dniem nie podlegali tym ubezpiecze-
niom.

2. W przypadku gdy sk∏adnika uposa˝e-
nia lub Êwiadczenia pieni´˝nego nie
mo˝na ustaliç w sposób okreÊlony
w ust. 1, jego wysokoÊç przelicza si´
mno˝àc dotychczasowà kwot´ sk∏adni-
ka uposa˝enia lub Êwiadczenia pieni´˝-
nego przez wspó∏czynnik 0,8374 z za-
okràgleniem wyliczonej kwoty do pe∏-
nego z∏otego w gór´.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach oso-
bowych ˝o∏nierzy albo funkcjonariu-
szy, o których mowa w ust. 1, okreÊli
w decyzji lub w rozkazie personalnym
wysokoÊç ustalonego lub przeliczone-
go uposa˝enia.

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

Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie przepisów upo-
wa˝niajàcych, zmienianych niniejszà
ustawà, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà
ustawà, oraz mogà byç zmieniane na
podstawie przepisów upowa˝niajàcych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.”

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

12) art. 190 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz.1750), który stanowi:

„Art. 190. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem art. 4 ust. 4—6,
art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3, które wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. ˚o∏nierzom zwolnionym z zawodowej s∏u˝-
by wojskowej przys∏uguje z bud˝etu paƒstwa, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne
z tytu∏u wys∏ugi lat lub w razie ca∏kowitej niezdolnoÊci
do s∏u˝by, a cz∏onkom ich rodzin — w razie Êmierci ˝y-
wiciela.

Art. 2. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przy-
s∏ugujà na zasadach okreÊlonych w ustawie:

1) Êwiadczenia pieni´˝ne:

a) emerytura wojskowa,

b) wojskowa renta inwalidzka,

c) wojskowa renta rodzinna,

d) dodatki do emerytury lub renty,

e) zasi∏ek pogrzebowy;

2) inne Êwiadczenia i uprawnienia:

a)1) Êwiadczenia lecznicze,

b) Êwiadczenia socjalne,

c) prawo do umieszczenia w domu emeryta woj-
skowego.

Art. 3. 1. U˝yte w ustawie bez bli˝szego okreÊlenia
poj´cia oznaczajà:

1) emerytura — emerytur´ wojskowà;

2) emeryt — emeryta wojskowego;

3) renta inwalidzka — wojskowà rent´ inwalidzkà;

4) renta rodzinna — wojskowà rent´ rodzinnà;

5) rencista — rencist´ wojskowego;

6) renta — wojskowà rent´ inwalidzkà lub wojskowà
rent´ rodzinnà;

7)2) wys∏uga emerytalna — okresy s∏u˝by wojskowej
w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i im

równorz´dne, ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 14 i 16;

8)3) uposa˝enie — uposa˝enie zasadnicze wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym i nagrodà rocznà lub
premià, nale˝ne ˝o∏nierzowi stosownie do przepi-
sów o uposa˝eniu ˝o∏nierzy;

8)4) uposa˝enie — uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatka-
mi o charakterze sta∏ym i miesi´cznà równowartoÊcià
dodatkowego uposa˝enia rocznego, nale˝nych ˝o∏nie-
rzowi zawodowemu stosownie do przepisów ustawy
z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nie-
rzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750);

9)5) najni˝sza emerytura lub renta — kwot´ najni˝szej
emerytury lub renty w rozumieniu ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118, z póên. zm.6)), zwanej dalej „ustawà
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych”;

10)5) okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe — okresy ure-
gulowane ustawà o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

11)7) emerytura do˝ywotnia — emerytur´ przys∏ugujà-
cà z zak∏adu emerytalnego dzia∏ajàcego na pod-
stawie przepisów o zak∏adach emerytalnych;

12)7) p∏atnik sk∏adek — p∏atnika sk∏adek, o którym mo-
wa w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych;

13)7) wojskowy organ emerytalny — organ emerytal-
ny w∏aÊciwy w sprawach ustalania prawa do za-
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1) Utraci∏ moc, zgodnie z art. 170 pkt 26 ustawy z dnia 6 lu-

tego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tà ustawà.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 166, poz. 1609), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r.

———————
3) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 4.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 160 pkt 1 ustawy z dnia

11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750), która wejdzie w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

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

7) Dodany przez art. 6 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycz-
nia 2004 r. (poz. 66)

USTAWA

z dnia 10 grudnia 1993 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin



opatrzenia emerytalnego i wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z tytu∏u tego zaopatrzenia, okreÊlony
przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Emerytem wojskowym jest ˝o∏nierz zwolniony
z zawodowej s∏u˝by wojskowej, który ma ustalone
prawo do emerytury wojskowej.

3. Rencistà wojskowym jest ˝o∏nierz zwolniony
z zawodowej s∏u˝by wojskowej, który ma ustalone
prawo do wojskowej renty inwalidzkiej.

Art. 4.8) Okresy s∏u˝by ˝o∏nierzy, którzy nie naby-
wajà prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podsta-
wie ustawy, oraz s∏u˝by okreÊlonej w art. 13 ust. 2
uwa˝a si´ za okresy sk∏adkowe w myÊl przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

Art. 5. 1.9) Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty
inwalidzkiej stanowi uposa˝enie nale˝ne ˝o∏nierzowi
na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym,
z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i art. 32b.

2.10) Je˝eli w okresie mi´dzy zwolnieniem ze s∏u˝-
by ˝o∏nierza zawodowego a ustaleniem prawa do
emerytury lub renty inwalidzkiej przypada∏y waloryza-
cje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu pod-
stawy wymiaru tych Êwiadczeƒ uwzgl´dnia si´
wszystkie kolejne waloryzacje przypadajàce w tym
okresie. 

3.11) Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty dla
˝o∏nierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczyn-
ny lub skierowanych do s∏u˝by za granicà stanowi
uposa˝enie nale˝ne na stanowisku s∏u˝bowym zajmo-
wanym ostatnio w wojsku lub przed skierowaniem do
s∏u˝by za granicà, wed∏ug stawek obowiàzujàcych
w dniu zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 6.12) Emerytury i renty oraz podstawy ich wy-
miaru podlegajà waloryzacji na zasadach i w termi-
nach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên.
zm.6)), z tym ˝e:

1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy,
obejmuje emerytury i renty osób:

a) którym prawo do Êwiadczenia ustalono przed
dniem 1 marca,

b) które naby∏y prawo do renty rodzinnej po ˝o∏-
nierzach zawodowych zmar∏ych nie póêniej ni˝
w ostatnim dniu lutego;

2) dodatkowa waloryzacja, o której mowa w art. 91
tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:

a) którym prawo do Êwiadczenia ustalono przed
terminem kolejnej waloryzacji,

b) które naby∏y prawo do renty rodzinnej po ˝o∏-
nierzach zawodowych zmar∏ych nie póêniej ni˝
w ostatnim dniu lutego nast´pujàcego po roku,
w którym przeprowadzono dodatkowà walory-
zacj´.

Art. 6a.13) 1. Je˝eli ˝o∏nierz zwolniony z czynnej
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do nabycia prawa do
emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidz-
kiej, od uposa˝enia wyp∏aconego ˝o∏nierzowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od
którego nie odprowadzono sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.14)).

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

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia ustalanà na
podstawie odr´bnych przepisów — za okres s∏u˝-
by wojskowej w charakterze kandydata na ˝o∏nie-
rza zawodowego przed dniem 1 stycznia 2003 r.; 

2) kwot´ minimalnego wynagrodzenia za prac´ obo-
wiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych przepisów — za
okres s∏u˝by wojskowej w charakterze kandydata
na ˝o∏nierza zawodowego po dniu 31 grudnia
2002 r.;

3) uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymiaru sk∏a-
dek na podstawie art. 18 ustawy, o której mowa
w ust. 1 — za pozosta∏e okresy s∏u˝by.
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8) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
9) Oznaczenie wprowadzone przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 498), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 6 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

10) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 9 jako pierwsza.

11) Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy wymie-
nionej w odnoÊniku 9 jako pierwsza.

———————
13) Dodany przez art. 160 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 4.
14) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

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



3. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1, przekazuje si´
równie˝ w przypadku, gdy ˝o∏nierz spe∏nia jedynie wa-
runki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidz-
kiej. Przekazanie sk∏adek nast´puje na wniosek ˝o∏nie-
rza. 

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem wa-
loryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118, z póên. zm.6)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, walo-
ryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust. 1.

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwot´
nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek przekazuje si´
niezw∏ocznie na podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o nabyciu przez ˝o∏nie-
rza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

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

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i ter-
miny przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz
jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zapewnienia prawid∏owego, niezw∏ocznego wy-
konywania czynnoÊci zwiàzanych z przekazywaniem
tych sk∏adek.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, za ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostkach podleg∏ych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych oraz jednostki do tego
w∏aÊciwe, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia
prawid∏owego i niezw∏ocznego wykonywania czynno-
Êci zwiàzanych z przekazywaniem tych sk∏adek.

Art. 7.15) W razie zbiegu prawa do emerytury lub
renty przewidzianych w ustawie z prawem do emery-
tury lub renty albo do uposa˝enia w stanie spoczynku
lub uposa˝enia rodzinnego przewidzianych w odr´b-
nych przepisach wyp∏aca si´ Êwiadczenie wy˝sze lub

wybrane przez osob´ uprawnionà, je˝eli przepisy
szczególne nie stanowià inaczej. Wybór Êwiadczenia
przewidzianego w odr´bnych przepisach nie pozba-
wia osoby uprawnionej innych Êwiadczeƒ i uprawnieƒ
przys∏ugujàcych emerytom i rencistom wojskowym.

Art. 8. 1. ˚o∏nierzom oraz cz∏onkom rodzin pozo-
sta∏ym po zmar∏ych ˝o∏nierzach, je˝eli osoby te wsku-
tek szczególnych okolicznoÊci nie naby∏y prawa do za-
opatrzenia emerytalnego przewidzianego w ustawie,
Minister Obrony Narodowej mo˝e przyznaç, w drodze
wyjàtku, zaopatrzenie emerytalne w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej odpowiednich Êwiadczeƒ przewidzia-
nych w ustawie.

2. Cz∏onkom rodzin pozosta∏ym po osobach, któ-
rym przyznano emerytur´ lub rent´ inwalidzkà na
podstawie ust. 1, organ emerytalny przyznaje rent´
rodzinnà na ich wniosek, je˝eli spe∏niajà warunki okre-
Êlone w ustawie.

2a.16) Od decyzji przyznajàcej Êwiadczenie w dro-
dze wyjàtku oraz od decyzji odmawiajàcej przyznania
takiego Êwiadczenia odwo∏anie nie przys∏uguje.

3. Minister Obrony Narodowej przedstawia Preze-
sowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 stycznia
ka˝dego roku, informacj´ o Êwiadczeniach przyzna-
nych w drodze wyjàtku w roku poprzednim.

Art. 9.8) Do zaopatrzenia emerytalnego ˝o∏nierzy
oraz uprawnionych cz∏onków ich rodzin stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w zakresie
wyp∏aty Êwiadczeƒ osobom uprawnionym do rent
z instytucji zagranicznych.

Art. 10. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na
podstawie ustawy nie przys∏uguje ˝o∏nierzowi, który
zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
dodatkowà pozbawienia praw publicznych lub na kar´
degradacji za przest´pstwo, które zosta∏o pope∏nione
przed zwolnieniem ze s∏u˝by.

Art. 11.8) W sprawach nieuregulowanych w usta-
wie stosuje si´ przepisy ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kodeksu
post´powania administracyjnego oraz przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji.

DZIA¸ II

Âwiadczenia pieni´˝ne

Rozdzia∏ 1

Emerytura wojskowa

Art. 12.17) Emerytura wojskowa przys∏uguje ˝o∏nie-
rzowi zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by wojskowej,
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który w dniu zwolnienia z tej s∏u˝by posiada 15 lat
s∏u˝by wojskowej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, z wyjàtkiem ˝o∏nierza, który ma ustalone
prawo do emerytury okreÊlonej w ustawie o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
obliczonej z uwzgl´dnieniem okresów s∏u˝by wojsko-
wej w Si∏ach Zbrojnych i okresów równorz´dnych z tà
s∏u˝bà.

Art. 13. 1. Jako równorz´dne ze s∏u˝bà wojskowà
w Wojsku Polskim traktuje si´:

1) przypadajàce w czasie od dnia 1 wrzeÊnia 1939 r.
okresy:

a) dzia∏alnoÊci w ruchu oporu, z wy∏àczeniem taj-
nego nauczania,

b) s∏u˝by w armiach sojuszniczych,

c) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowa-
nych ˝o∏nierzy;

2) okresy s∏u˝by uwzgl´dniane przy ustalaniu prawa
do emerytury policyjnej.

2. Nie traktuje si´ jako s∏u˝by w Wojsku Polskim
s∏u˝by w latach 1944—1956 w Informacji Wojskowej,
sàdownictwie wojskowym i w prokuraturze wojsko-
wej, je˝eli emerytowi udowodniono w trybie post´po-
wania karnego lub dyscyplinarnego stosowanie repre-
sji wobec osób podejrzanych lub skazanych za dzia∏al-
noÊç podj´tà na rzecz suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci
Polski.

3. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 2, nale˝y do w∏aÊciwoÊci G∏ównej Komisji Ba-
dania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — In-
stytutu Pami´ci Narodowej18). O dokonanych ustale-
niach Komisja18) powiadamia w∏aÊciwy wojskowy or-
gan emerytalny.

Art. 14.19) 1. Emerytowi uprawnionemu do emery-
tury obliczonej na podstawie art.15 dolicza si´ na jego
wniosek do wys∏ugi emerytalnej, z zastrze˝eniem
ust. 2, nast´pujàce okresy przypadajàce po zwolnie-
niu ze s∏u˝by:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wy-
miarze czasu pracy nie ni˝szym ni˝ po∏owa pe∏ne-
go wymiaru czasu pracy;

2) op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nie-

op∏acania sk∏adek z powodu przekroczenia w trak-
cie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy
wymiaru sk∏adek na te ubezpieczenia.

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

1) emerytura wynosi mniej ni˝ 75 % podstawy jej wy-
miaru oraz

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

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

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

5. Ponowne ustalenie wysokoÊci emerytury przez
doliczenie nieuwzgl´dnionych dotychczas w wymia-
rze Êwiadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, na-
st´puje z uwzgl´dnieniem pe∏nych miesi´cy na wnio-
sek zg∏oszony nie wczeÊniej ni˝ po zakoƒczeniu kwar-
ta∏u kalendarzowego, je˝eli emeryt pozostaje w ubez-
pieczeniu, chyba ˝e w kwartale kalendarzowym usta∏o
ubezpieczenie.

6. W razie przyznania zwi´kszenia, o którym mowa
w ust. 4, umowa mi´dzy cz∏onkiem otwartego fundu-
szu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiàza-
niu, a Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka
w otwartym funduszu emerytalnym sà niezw∏ocznie
przekazywane na dochody bud˝etu paƒstwa.

7. Przekazanie Êrodków, o których mowa w ust. 6,
na dochody bud˝etu paƒstwa nast´puje na podsta-
wie zawiadomienia wojskowego organu emerytalne-
go.

Art. 15. 1.20) Emerytura dla ˝o∏nierza, który pozo-
stawa∏ w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wyno-
si 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat s∏u˝by wojsko-
wej i wzrasta o: 

1) 2,6 % podstawy wymiaru — za ka˝dy dalszy rok tej
s∏u˝by;

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

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

4) 0,7 % podstawy wymiaru — za ka˝dy rok okresów
niesk∏adkowych poprzedzajàcych s∏u˝b´.
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20) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



2. Emerytur´ podwy˝sza si´ o:

1) 2 % podstawy wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nio-
nej bezpoÊrednio:

a) w sk∏adzie personelu latajàcego na samolotach
naddêwi´kowych,

b) w sk∏adzie za∏óg okr´tów podwodnych,

c) w charakterze nurków i p∏etwonurków,

d) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;

2) 1 % podstawy wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nio-
nej bezpoÊrednio:

a) w sk∏adzie personelu latajàcego na pozosta∏ych
samolotach i Êmig∏owcach,

b) w sk∏adzie za∏óg nawodnych wojskowych jed-
nostek p∏ywajàcych,

c) w charakterze skoczków spadochronowych i sa-
perów,

d) w s∏u˝bie wywiadowczej za granicà,

e) w oddzia∏ach specjalnych.

3. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 0,5 % podstawy wy-
miaru za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc pe∏nienia s∏u˝by na
froncie w czasie wojny lub w strefie dzia∏aƒ wojen-
nych.

3a.21) Je˝eli w wys∏udze emerytalnej sà uwzgl´d-
niane okresy s∏u˝by, o których mowa w art. 13 ust. 1
pkt 2, emerytur´ podwy˝sza si´ na zasadach przewi-
dzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej.

4. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 15 % podstawy wy-
miaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje
w zwiàzku ze s∏u˝bà.

5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu
jej wysokoÊci okresy, o których mowa w ust. 1 i 2,
ustala si´ z uwzgl´dnieniem pe∏nych miesi´cy.

5a.22) Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki podwy˝szania emerytury,
o których mowa w ust. 2 i 3.

Art. 15a.23) Emerytura dla ˝o∏nierza, który zosta∏
powo∏any do zawodowej s∏u˝by wojskowej po raz
pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40 % pod-

stawy jej wymiaru za 15 lat s∏u˝by wojskowej i wzra-
sta wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 15 ust. 1 pkt 1
i ust. 2—5.

Art. 16. 1.24) ˚o∏nierzom, którzy spe∏niajà warunki
okreÊlone w art. 12, zalicza si´ do wys∏ugi emerytal-
nej, uwzgl´dnianej przy obliczaniu emerytury na pod-
stawie art. 15, posiadane przed powo∏aniem do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej okresy sk∏adkowe i niesk∏ad-
kowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Do wys∏ugi emerytalnej zalicza si´ równie˝ okre-
sy pozbawienia wolnoÊci i odbywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci oraz kary aresztu wojskowego, w przy-
padku gdy ˝o∏nierz zosta∏ uniewinniony albo post´po-
wanie karne zosta∏o umorzone, w tym równie˝ warun-
kowo, a tak˝e okresy, w czasie których ˝o∏nierz nie pe∏-
ni∏ s∏u˝by wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinar-
nej usuni´cia z zawodowej s∏u˝by wojskowej — je˝eli
nast´pnie zosta∏a ona uchylona. 

Art. 17. W razie zbiegu prawa do podwy˝szenia
emerytury z kilku tytu∏ów za ten sam okres, podwy˝-
szenie przys∏uguje tylko z jednego tytu∏u; nie doty-
czy to podwy˝szenia, o którym mowa w art. 15
ust. 4.

Art. 18.25) 1. Kwota emerytury bez uwzgl´dnienia
dodatków, zasi∏ków i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o któ-
rych mowa w art. 25, nie mo˝e przekraczaç 75 % pod-
stawy wymiaru emerytury. 

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

3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na
podstawie art. 15a i emerytury z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych lub emerytury do˝ywotniej z zak∏a-
du emerytalnego jest ni˝sza od kwoty najni˝szej eme-
rytury, emerytur´ wojskowà podwy˝sza si´ w taki spo-
sób, aby suma tych emerytur nie by∏a ni˝sza od kwo-
ty najni˝szej emerytury.

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

Rozdzia∏ 2

Renta inwalidzka

Art. 19. Renta inwalidzka przys∏uguje ˝o∏nierzowi
zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by wojskowej, który
sta∏ si´ inwalidà wskutek sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
naruszenia sprawnoÊci organizmu:
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1) w czasie pe∏nienia s∏u˝by albo

2) w ciàgu 18 miesi´cy po zwolnieniu ze s∏u˝by, je˝e-
li inwalidztwo jest nast´pstwem urazów dozna-
nych w czasie pe∏nienia s∏u˝by lub chorób powsta-
∏ych w tym czasie;

3) w ciàgu 3 lat po zwolnieniu ze s∏u˝by wojskowej,
je˝eli inwalidztwo jest nast´pstwem wypadku po-
zostajàcego w zwiàzku z pe∏nieniem czynnej s∏u˝-
by wojskowej albo choroby powsta∏ej w zwiàzku
ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami
s∏u˝by wojskowej.

Art. 20. 1. Ustala si´ trzy grupy inwalidztwa ˝o∏nie-
rzy ca∏kowicie niezdolnych do s∏u˝by:

1) I grup´ — obejmujàcà ca∏kowicie niezdolnych do
pracy;

2) II grup´ — obejmujàcà cz´Êciowo niezdolnych do
pracy;

3) III grup´ — obejmujàcà zdolnych do pracy.

2. W zale˝noÊci od przyczyny powstania inwalidz-
twa pozostaje ono w zwiàzku lub nie pozostaje
w zwiàzku ze s∏u˝bà.

3. Inwalidztwo pozostaje w zwiàzku ze s∏u˝bà, gdy
powsta∏o wskutek:

1) zranienia, kontuzji lub innych obra˝eƒ doznanych
w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych;

2) wypadku pozostajàcego w zwiàzku z wykonywa-
niem obowiàzków s∏u˝bowych;

3) chorób zakaênych panujàcych w miejscu s∏u˝bo-
wego pobytu ˝o∏nierza;

4) chorób powsta∏ych w zwiàzku ze szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by;

5) chorób i schorzeƒ, które istnia∏y przed powo∏a-
niem do s∏u˝by, lecz uleg∏y pogorszeniu lub ujaw-
ni∏y si´ w czasie trwania s∏u˝by wskutek szczegól-
nych w∏aÊciwoÊci lub warunków s∏u˝by na okre-
Êlonych stanowiskach.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia i ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykazy chorób
i schorzeƒ, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz w∏a-
ÊciwoÊci i warunki s∏u˝by powodujàce ich ujawnienie
lub pogorszenie stanu zdrowia, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci rodzaju schorzeƒ, rodzaju pe∏nionej
s∏u˝by majàcej wp∏yw na stan zdrowia ˝o∏nierza, do-
kumentacji potwierdzajàcej istnienie schorzenia oraz
jego zwiàzku z rodzajem wykonywanych obowiàzków
s∏u˝bowych.

5. Inwalidztwo nie pozostaje w zwiàzku ze s∏u˝bà,
je˝eli:

1) powsta∏o z innych przyczyn ni˝ okreÊlone w ust. 3;

2) jest nast´pstwem wypadku lub choroby, których
wy∏àcznà przyczynà by∏o udowodnione przez jed-
nostk´ wojskowà umyÊlne lub ra˝àco niedba∏e
dzia∏anie albo zaniechanie ˝o∏nierza naruszajàce
obowiàzujàce przepisy lub rozkazy, je˝eli jego
prze∏o˝eni zapewnili warunki odpowiadajàce tym
przepisom i rozkazom i sprawowali we w∏aÊciwy
sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a ˝o∏nierz
posiada∏ potrzebne umiej´tnoÊci do wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci i rozkazów i by∏ nale˝ycie
przeszkolony w zakresie ich znajomoÊci;

3) jest nast´pstwem wypadku, którego wy∏àcznà
przyczynà by∏o zachowanie si´ ˝o∏nierza spowo-
dowane nadu˝yciem alkoholu;

4) zranienie, kontuzja, obra˝enia lub choroba zosta∏y
spowodowane przez ˝o∏nierza rozmyÊlnie.

Art. 21. 1.26) O inwalidztwie ˝o∏nierza i zwiàzku te-
go inwalidztwa lub Êmierci ˝o∏nierza ze s∏u˝bà wojsko-
wà oraz o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, orzekajà wojskowe
komisje lekarskie. 

2.26) Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wraz
z uzasadnieniem oraz wypis z treÊci orzeczenia dor´-
cza si´ zainteresowanemu, a orzeczenie wraz z uza-
sadnieniem — wojskowemu organowi emerytalnemu.

3. Od orzeczenia komisji lekarskiej przys∏uguje za-
interesowanemu oraz organowi emerytalnemu odwo-
∏anie do komisji lekarskiej wy˝szego stopnia, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrami Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej 27) oraz Pra-
cy i Polityki Socjalnej 28) okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady orzekania o inwalidztwie ˝o∏nierzy,
emerytów i rencistów, tryb post´powania i w∏aÊci-
woÊç komisji lekarskich w tych sprawach, a tak˝e spo-
sób przeprowadzania kontrolnych badaƒ lekarskich
oraz wzywania inwalidów na te badania.

Art. 22. 1. Renta inwalidzka wynosi dla inwalidów
zaliczonych do:

1) I grupy — 80 %,

2) II grupy — 70 %,

3) III grupy — 40 %

— podstawy wymiaru.
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26) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
27) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, sto-

sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 28 i art. 33 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568
i Nr 190, poz. 1864), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.

28) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 26
i art. 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 27.



2. Rent´ inwalidzkà zwi´ksza si´ o 10 % podstawy
wymiaru inwalidom, których inwalidztwo powsta∏o
wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà
lub wskutek choroby powsta∏ej w zwiàzku ze szczegól-
nymi w∏aÊciwoÊciami bàdê warunkami tej s∏u˝by, z ty-
tu∏u których przys∏ugujà Êwiadczenia odszkodowaw-
cze.

Rozdzia∏ 3

Renta rodzinna

Art. 23. 1. Renta rodzinna przys∏uguje uprawnio-
nym cz∏onkom rodziny:

1) ˝o∏nierza zmar∏ego albo zaginionego w czasie pe∏-
nienia s∏u˝by;

2) ˝o∏nierza zmar∏ego w ciàgu 18 miesi´cy po zwol-
nieniu ze s∏u˝by, je˝eli Êmierç nastàpi∏a wskutek
urazów doznanych w czasie pe∏nienia s∏u˝by lub
chorób powsta∏ych w tym czasie, albo w ciàgu
3 lat po zwolnieniu ze s∏u˝by wojskowej, je˝eli
Êmierç nastàpi∏a wskutek wypadku pozostajàcego
w zwiàzku z pe∏nieniem czynnej s∏u˝by wojskowej
albo choroby powsta∏ej w zwiàzku ze szczególny-
mi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojsko-
wej;

3) zmar∏ego emeryta lub rencisty wojskowego.

2. Za uprawnionych cz∏onków rodziny zmar∏ego
emeryta lub rencisty wojskowego uwa˝a si´ równie˝
cz∏onków rodziny ˝o∏nierza zmar∏ego po zwolnieniu ze
s∏u˝by, je˝eli w dniu Êmierci spe∏nia∏ on warunki wy-
magane do uzyskania emerytury lub renty inwalidz-
kiej, chocia˝by jego prawo do zaopatrzenia nie zosta-
∏o jeszcze ustalone.

Art. 24.29) Renta rodzinna przys∏uguje na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z tym
˝e:

1) w razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza rent´ ro-
dzinnà wymierza si´ od renty inwalidzkiej I grupy,
jaka przys∏ugiwa∏aby temu ˝o∏nierzowi w dniu
Êmierci albo zagini´cia, bez uwzgl´dnienia dodat-
ku piel´gnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio;

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

3) w razie niedoliczenia do wys∏ugi emerytalnej
zmar∏ego emeryta, o którym mowa w art. 15, okre-
sów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te do-
licza si´ na wniosek osoby uprawnionej do renty
rodzinnej do wys∏ugi emerytalnej zmar∏ego, na za-
sadach okreÊlonych w art. 14;

4) o niezdolnoÊci do pracy i stopniu tej niezdolnoÊci
oraz niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, uprawnio-
nych cz∏onków rodziny orzeka lekarz orzecznik Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 4

Dodatki do emerytur i rent oraz zasi∏ki i Êwiadczenia
pieni´˝ne30)

Art. 25.31) 1. Do emerytury lub renty przys∏uguje
dodatek piel´gnacyjny i dodatek dla sierot zupe∏nych
na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

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

Art. 26.8) Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje w wyso-
koÊci i na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

DZIA¸ III

Inne Êwiadczenia i uprawnienia

Art. 27. 1. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia
emerytalnego oraz cz∏onkom ich rodzin przys∏uguje
prawo do Êwiadczeƒ socjalnych.

2.32) Tworzy si´ fundusz socjalny z corocznego od-
pisu w wysokoÊci 0,5 % rocznych Êrodków planowa-
nych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na finan-
sowanie Êwiadczeƒ socjalnych. Ârodki funduszu nie-
wykorzystane w danym roku kalendarzowym przecho-
dzà na rok nast´pny. Ârodki funduszu gromadzi si´ na
odr´bnym rachunku bankowym.

2a.33) Ârodki funduszu socjalnego zwi´ksza si´ o:

1) odsetki od Êrodków tego funduszu na rachunku
bankowym;

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

2b.33) RównowartoÊç dokonanego odpisu, naliczo-
nego zgodnie z ust. 2, na dany rok kalendarzowy, woj-
skowy organ emerytalny przekazuje na rachunek ban-
kowy funduszu socjalnego w terminie do dnia
30 wrzeÊnia danego roku kalendarzowego, z tym ˝e
w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzo-
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29) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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30) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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33) Dodany przez art. 6 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.



wego przekazuje kwot´ stanowiàcà co najmniej 75 %
równowartoÊci odpisu.

3. Organem w∏aÊciwym w sprawach tworzenia
funduszu socjalnego oraz przyznawania Êwiadczeƒ so-
cjalnych jest wojskowy organ emerytalny.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres, szczegó∏owe zasady i tryb ko-
rzystania ze Êwiadczeƒ socjalnych przez osoby upraw-
nione do zaopatrzenia emerytalnego oraz cz∏onków
ich rodzin.

Art. 28.1) 1. Osobom uprawnionym do wojskowe-
go zaopatrzenia emerytalnego oraz cz∏onkom ich ro-
dzin przys∏uguje prawo do bezp∏atnych Êwiadczeƒ
leczniczych, po∏o˝niczych i rehabilitacyjnych oraz za-
opatrzenia w protezy ortopedyczne i Êrodki pomocni-
cze z wojskowej lub spo∏ecznej s∏u˝by zdrowia albo
s∏u˝by zdrowia podleg∏ej Ministrowi Spraw We-
wn´trznych34).

2. Zaopatrzenie w leki oraz w artyku∏y sanitarne
przys∏uguje na zasadach i w zakresie okreÊlonych
w odr´bnej ustawie.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrami Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej 27) oraz
Spraw Wewn´trznych34) okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb udzielania Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 29. Osoby uprawnione do wojskowego zaopa-
trzenia emerytalnego oraz cz∏onkowie ich rodzin majà
prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego
na zasadach okreÊlonych, w drodze rozporzàdzenia,
przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 30. Âwiadczenia i uprawnienia przewidziane
w przepisach tego dzia∏u przys∏ugujà równie˝ osobom
pobierajàcym emerytur´ lub rent´ na podstawie in-
nych przepisów, je˝eli ustalono im prawo do emerytu-
ry lub renty przewidzianej w niniejszej ustawie.

DZIA¸ IV

Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego

Art. 31. 1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego
i wysokoÊç Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u tego za-
opatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ
emerytalny.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dor´cza si´ za-
interesowanemu na piÊmie wraz z uzasadnieniem
oraz pouczeniem.

3.35) Post´powanie w sprawie ustalenia prawa do
zaopatrzenia emerytalnego wszczyna si´ na wniosek
zainteresowanego.

3a.36) Post´powanie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno byç zakoƒczone nie póêniej ni˝ w terminie
60 dni od dnia zg∏oszenia wniosku.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
zainteresowanemu odwo∏anie do w∏aÊciwego sàdu,
wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach Kodeksu po-
st´powania cywilnego.

5. Odwo∏anie do sàdu przys∏uguje równie˝ w przy-
padku niewydania przez organ emerytalny decyzji
w terminie okreÊlonym w ust. 3.

6. Je˝eli prawo do Êwiadczenia pieni´˝nego zosta-
∏o udowodnione, lecz wydanie decyzji ulega zw∏oce
z powodu niemo˝noÊci ustalenia wysokoÊci Êwiadcze-
nia lub innych okolicznoÊci, organ emerytalny przy-
znaje osobie uprawnionej Êwiadczenie w kwocie za-
liczkowej.

Art. 31a.37) 1. Wojskowy organ emerytalny mo˝e
przesy∏aç pisma i decyzje listem zwyk∏ym.

2. W razie sporu ci´˝ar dowodu dor´czenia pisma
lub decyzji spoczywa na organie emerytalnym.

Art. 32. Prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u
zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokoÊç ulega
ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zaintereso-
wanej albo z urz´du, je˝eli po uprawomocnieniu si´
decyzji w tej sprawie zostanà przedstawione nowe do-
wody lub ujawnione nowe okolicznoÊci, które majà
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ albo ich wysokoÊç.

Art. 32a.38) Je˝eli po dniu, od którego przyznano
emerytur´ wojskowà, emeryt ponownie zosta∏ powo-
∏any do zawodowej s∏u˝by wojskowej albo zosta∏ przy-
j´ty do s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biu-
rze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝by Wi´ziennej, wysokoÊç emerytury zostaje po-
nownie ustalona w sposób okreÊlony w art. 32b i 32c.

Art. 32b.38) 1. W przypadku ponownego powo∏ania
emeryta do zawodowej s∏u˝by wojskowej i pe∏nienia
tej s∏u˝by nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesi´cy, na wniosek emeryta ustala si´ nowà
podstaw´ wymiaru emerytury, w sposób okreÊlony
w art. 5.

2. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru nast´pu-
je nie wczeÊniej ni˝ po zakoƒczeniu s∏u˝by.

Art. 32c.38) Ponowne ustalenie wysokoÊci emery-
tury przez doliczenie nieuwzgl´dnionych dotychczas
w wymiarze Êwiadczenia okresów zawodowej s∏u˝by
wojskowej lub s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
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38) Dodany przez art. 6 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝bie Wi´ziennej nast´puje na wniosek
emeryta zg∏oszony po zakoƒczeniu tej s∏u˝by. Przepisy
art. 15 i 15a stosuje si´ odpowiednio.

Art. 33. 1. W celu ustalenia okolicznoÊci majàcych
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u
zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokoÊç oraz na
wyp∏at´ albo wstrzymanie tych Êwiadczeƒ, organ
emerytalny mo˝e:

1) wzywaç i przes∏uchiwaç zainteresowanych, Êwiad-
ków oraz zwracaç si´ do bieg∏ych o wydanie opinii
i do innych organów o dokonanie czynnoÊci zwià-
zanych z toczàcym si´ post´powaniem;

2) ˝àdaç od osób zg∏aszajàcych wnioski o Êwiadcze-
nia, przedstawiania dowodów uzasadniajàcych
prawo do Êwiadczeƒ i ich wysokoÊç;

3) ˝àdaç od osób uprawnionych do Êwiadczeƒ przed-
stawiania dowodów uzasadniajàcych dalsze ist-
nienie prawa do tych Êwiadczeƒ oraz zawiadamia-
nia o okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na prawo
do Êwiadczeƒ lub ich wysokoÊç albo na wstrzyma-
nie wyp∏aty tych Êwiadczeƒ;

4)39) kierowaç osoby wymienione w pkt 2 i 3 do ko-
misji lekarskich w celu stwierdzenia stopnia ich
niezdolnoÊci do pracy i s∏u˝by oraz ustalenia nie-
zdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, w rozumie-
niu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a w sprawach rent ro-
dzinnych — do lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane
uczyniç zadoÊç ˝àdaniu organu emerytalnego przez
zg∏oszenie si´ na wezwanie, z∏o˝enie zeznaƒ, przedsta-
wienie wymaganych dowodów lub poddanie si´ ba-
daniom lekarskim.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4, bez
uzasadnionej przyczyny nie uczyni zadoÊç ˝àdaniu or-
ganu emerytalnego, organ ten wydaje decyzj´ na pod-
stawie zebranych dowodów.

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

5.40) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb zwrotu kosztów przejaz-
du osób, o których mowa w ust. 4, rodzaje Êrodków
transportu i rodzaje dokumentów poÊwiadczajàcych
uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu, wysokoÊç
zwrotu kosztów przejazdu oraz terminy wyp∏aty, ma-
jàc na uwadze rzeczywiste koszty przejazdu najtaƒszy-
mi dost´pnymi Êrodkami transportu.

Art. 34. 1. Je˝eli wskutek niewykonania lub niena-
le˝ytego wykonania przez organ podleg∏y Ministrowi
Obrony Narodowej obowiàzków wynikajàcych z usta-
wy osoba uprawniona do Êwiadczeƒ ponios∏a szkod´,
organ ten jest obowiàzany do jej naprawienia stosow-
nie do przepisów prawa cywilnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli emeryt albo
rencista udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie po-
st´powania okreÊlonego w ustawie.

Art. 35. Organy administracji paƒstwowej i samo-
rzàdu terytorialnego, a tak˝e zak∏ady pracy sà obowià-
zane udzielaç organom emerytalnym pomocy i infor-
macji w sprawach Êwiadczeƒ przewidzianych w usta-
wie oraz wydawaç bezp∏atnie, na ich ˝àdanie lub na
wniosek osób zainteresowanych, wszelkie dokumenty
niezb´dne do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ lub ich
wysokoÊci.

Art. 36. W sprawach Êwiadczeƒ przewidzianych
w ustawie osoby zainteresowane i organy emerytalne
sà zwolnione od wszelkich op∏at.

Art. 37.41) Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç organów w spra-
wach zaopatrzenia emerytalnego ˝o∏nierzy oraz
uprawnionych cz∏onków ich rodzin, wskazujàc ele-
menty wniosku o ustalenie prawa do zaopatrze-
nia, dowody niezb´dne do ustalenia prawa do
Êwiadczenia oraz sposób i terminy wyp∏aty Êwiad-
czeƒ, 

2) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta—renci-
sty wojskowego, uwzgl´dniajàc organ uprawnio-
ny do wydawania, wymiany i dokonywania wpi-
sów, w tym wpisu o niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji,

majàc na wzgl´dzie zapewnienie realizacji prawa
emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego
oraz zapewnienie sprawnoÊci post´powania w tym
zakresie.

DZIA¸ V

Ustanie i zawieszanie prawa do Êwiadczeƒ
oraz zmniejszanie ich wysokoÊci42)

Art. 38. 1. Prawo do Êwiadczeƒ ustaje:

1) gdy przestanie istnieç którykolwiek z warunków
wymaganych do uzyskania prawa do Êwiadczeƒ;

2) (uchylony);43)

3) je˝eli osoba pobierajàca Êwiadczenie uzale˝nione
od inwalidztwa lub niezdolnoÊci do pracy, pomi-
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mo skierowania na badania lekarskie, nie podda∏a
si´ tym badaniom bez uzasadnionej przyczyny;

4) w razie Êmierci osoby uprawnionej.

2. Prawo do renty rodzinnej po zaginionym ˝o∏nie-
rzu ustaje z up∏ywem terminu, w którym mo˝e nastà-
piç uznanie ˝o∏nierza za zmar∏ego. Po uznaniu ˝o∏nie-
rza za zmar∏ego sprawa renty rodzinnej podlega po-
nownemu rozpoznaniu.

Art. 39. W razie ustania prawa do renty inwalidz-
kiej z powodu ustania inwalidztwa albo do renty ro-
dzinnej z powodu ustania niezdolnoÊci do pracy, pra-
wo do tych rent powstaje ponownie, je˝eli ponowne
inwalidztwo lub niezdolnoÊç do pracy, z zastrze˝eniem
art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, powsta∏o
wskutek pogorszenia si´ stanu zdrowia w nast´pstwie
urazów lub chorób, które poprzednio uzasadnia∏y pra-
wo do renty.

Art. 39a.44) Prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego powo∏ania emeryta do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej albo przyj´cia do s∏u˝by w Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie Wi´ziennej.

Art. 39b.44) Prawo do emerytury lub renty mo˝e
ulec zawieszeniu równie˝ na wniosek emeryta lub ren-
cisty.

Art. 40. 1. W razie osiàgania przychodu z tytu∏u
dzia∏alnoÊci podlegajàcej obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega
zmniejszeniu na zasadach okreÊlonych w przepisach
art. 104 ust. 1a—6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 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.6)), z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mo-
wa w ust. 1, stosuje si´ równie˝ do renty inwalidzkiej
III grupy.

3. W razie osiàgania przychodu, okreÊlonego
w ust. 1, w kwocie przekraczajàcej 130 % przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia za kwarta∏ kalendarzo-
wy, ostatnio og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, kwota emerytury lub renty in-
walidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokoÊci.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje si´ wobec osób,
których emerytura stanowi 75 % podstawy jej wymia-
ru bez uwzgl´dnienia podwy˝szenia z tytu∏u inwalidz-
twa pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà oraz wobec
osób pobierajàcych rent´ inwalidzkà z tytu∏u inwalidz-
twa powsta∏ego wskutek wypadku pozostajàcego
w zwiàzku ze s∏u˝bà lub wskutek choroby powsta∏ej
w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami bàdê wa-
runkami s∏u˝by, z tytu∏u których przys∏ugujà Êwiadcze-
nia odszkodowawcze.

Art. 40a.45) 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia
emerytalnego jest obowiàzana zawiadomiç wojskowy
organ emerytalny o podj´ciu dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w art. 104 ust. 1—4 ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o wysoko-
Êci osiàganego z tego tytu∏u przychodu oraz o ka˝do-
razowej zmianie wysokoÊci tego przychodu i innych
okolicznoÊciach powodujàcych ustanie lub zawiesze-
nie prawa do Êwiadczeƒ albo zmniejszenie ich wyso-
koÊci.

2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 spoczywajà odpo-
wiednio na pracodawcy i zleceniodawcy.

3. Urzàd skarbowy jest obowiàzany zawiadomiç
wojskowy organ emerytalny o podj´ciu przez emeryta
lub rencist´ dzia∏alnoÊci pozarolniczej.

Art. 40b.45) 1. Rozliczenie emerytury i renty
w zwiàzku z osiàgni´ciem przychodu, o którym mowa
w art. 40 ust. 1, nast´puje po up∏ywie roku kalendarzo-
wego w stosunku rocznym lub miesi´cznym. 

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty in-
walidzkiej jest obowiàzana zawiadomiç, do koƒca
pierwszego kwarta∏u roku kalendarzowego, organ
emerytalny o ∏àcznej kwocie przychodu, o którym mo-
wa w art. 40 ust. 1, osiàgni´tego w poprzednim roku
kalendarzowym.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 2 spoczywa odpo-
wiednio na p∏atniku sk∏adek.

4. Na podstawie zawiadomieƒ, o których mowa
w ust. 2 i 3, organ emerytalny dokonuje rozliczenia
rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej mie-
si´cznego, wyp∏aconych osobie okreÊlonej w ust. 2
w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur
lub rent inwalidzkich.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady dokonywania
rozliczeƒ, o których mowa w ust. 4, a tak˝e sposób
zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich w trakcie ro-
ku kalendarzowego, majàc na uwadze koniecznoÊç re-
alizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia eme-
rytalnego oraz zapewnienia sprawnoÊci post´powania
w tym zakresie.

DZIA¸ VI

Wyp∏ata Êwiadczeƒ

Art. 41.46) 1. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏aca si´ od
dnia powstania prawa do tych Êwiadczeƒ, nie wcze-
Êniej jednak ni˝ od miesiàca, w którym z∏o˝ono wnio-
sek okreÊlony w art. 31 ust. 3, je˝eli prawo do tego za-
opatrzenia zosta∏o ustalone na wniosek zainteresowa-
nego lub w którym wydano decyzj´ z urz´du.

Dziennik Ustaw Nr 8 — 314 — Poz. 66

———————
44) Dodany przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.

———————
45) Dodany przez art. 6 pkt 25 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



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

Art. 42. W razie zbiegu prawa do emerytury i ren-
ty przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wy-
p∏aca si´ Êwiadczenie wy˝sze lub przez nià wybrane.

Art. 43. 1.47) Emerytury i renty wraz z dodatkami,
zasi∏kami i Êwiadczeniami pieni´˝nymi, o których mo-
wa w art. 25, wyp∏acajà wojskowe organy emerytalne.
Wyp∏aty dokonuje si´ miesi´cznie w dniu ustalonym
jako termin p∏atnoÊci:

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

2) do ràk osoby uprawnionej za poÊrednictwem:

a) poczty,

b) innych osób prawnych upowa˝nionych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie dor´czenia
Êwiadczeƒ.

2. Zasi∏ek pogrzebowy organ emerytalny wyp∏aca
niezw∏ocznie po jego przyznaniu.

3. Wydatki na Êwiadczenia pieni´˝ne wraz z odset-
kami za opóênienia w wyp∏acie Êwiadczeƒ, koszty ob-
s∏ugi i przekazywania Êwiadczeƒ oraz inne Êwiadcze-
nia przewidziane w ustawie pokrywa si´ z bud˝etu
paƒstwa.

Art. 44. 1.48) Wyp∏at´ emerytury lub renty albo do-
datków, zasi∏ków i Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których
mowa w art. 25, wstrzymuje si´, je˝eli:

1) powstanà okolicznoÊci uzasadniajàce zawieszenie
prawa do Êwiadczeƒ lub ustanie tego prawa; 

2) oka˝e si´, ˝e:

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

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

c) prawo do Êwiadczeƒ nie istnia∏o;

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

2.48) Wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych wstrzymuje
si´, poczynajàc od miesiàca:

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

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

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio, je-
˝eli powstanà okolicznoÊci uzasadniajàce zmniejsze-
nie wysokoÊci Êwiadczeƒ.

Art. 45. 1.49) W razie ustania przyczyny powodujà-
cej wstrzymanie wyp∏aty Êwiadczeƒ wyp∏at´ wznawia
si´ od miesiàca, w którym usta∏a ta przyczyna, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od miesiàca, w którym zg∏oszono
wniosek o wznowienie wyp∏aty lub wydano decyzj´
z urz´du, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli wstrzymanie wyp∏aty Êwiadczeƒ nastàpi-
∏o na skutek b∏´du organu emerytalnego, wyp∏at´
wznawia si´ poczynajàc od miesiàca, w którym jà
wstrzymano, jednak za okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy lata
wstecz, liczàc od miesiàca, w którym zg∏oszono wnio-
sek o wznowienie wyp∏aty lub wydano decyzj´ z urz´-
du.

3.50) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w razie ponownego ustalenia prawa do Êwiadczeƒ lub
ich wysokoÊci, z tym ˝e w przypadku wznowienia po-
st´powania albo wskutek kasacji okres jednego mie-
siàca lub trzech lat liczy si´ od miesiàca, w którym
wniesiono wniosek o wznowienie post´powania lub
wniesiono kasacj´.

Art. 46. 1. W razie Êmierci osoby, która zg∏osi∏a
wniosek o Êwiadczenia pieni´˝ne, Êwiadczenia nale˝-
ne jej do dnia Êmierci przys∏ugujà, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, ma∏˝onkowi i dzieciom, a w razie ich braku
— kolejno: wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzeƒ-
stwu. Osoby te majà prawo do udzia∏u w nieukoƒczo-
nym post´powaniu prowadzonym dalej w sprawie
tych Êwiadczeƒ.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, wyp∏aca
si´:

1) ma∏˝onkowi lub dzieciom osoby, która zg∏osi∏a
wniosek, zamieszka∏ym z nià w dniu jej Êmierci;

2) ma∏˝onkowi lub dzieciom niespe∏niajàcym warun-
ku okreÊlonego w pkt 1 albo innym cz∏onkom ro-
dziny, o których mowa w ust. 1, je˝eli pozostawali
na utrzymaniu osoby, która zg∏osi∏a wniosek
o Êwiadczenia, lub osoba ta pozostawa∏a na ich
utrzymaniu.
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3. Prawo do Êwiadczeƒ okreÊlonych w ust. 1 usta-
je w ciàgu 12 miesi´cy od dnia Êmierci osoby, której
Êwiadczenia te przys∏ugiwa∏y, chyba ˝e osoba, o której
mowa w ust. 1, wystàpi z wnioskiem o dalsze prowa-
dzenie post´powania.

Art. 47. (uchylony).51)

DZIA¸ VII

Zwrot Êwiadczeƒ nienale˝nych, potràcenia 
i egzekucje ze Êwiadczeƒ oraz odsetki za

opóênienie w wyp∏acie Êwiadczeƒ52)

Art. 48. 1. Osoby, które pobiera∏y Êwiadczenia pie-
ni´˝ne pomimo istnienia okolicznoÊci powodujàcych
ustanie lub zawieszenie prawa do Êwiadczeƒ albo
ograniczenie ich wysokoÊci, sà obowiàzane do zwrotu
nienale˝nych im Êwiadczeƒ, je˝eli by∏y pouczone
w formie pisemnej przez organ emerytalny o obowiàz-
ku zawiadomienia o tych okolicznoÊciach.

2.53) Osoba, która pobiera∏a Êwiadczenia pieni´˝ne
ustalone i wyp∏acone na podstawie nieprawdziwych
zeznaƒ lub dokumentów albo w innych wypadkach
Êwiadomego wprowadzenia w b∏àd wojskowego or-
ganu emerytalnego, jest obowiàzana do zwrotu niena-
le˝nie pobranych Êwiadczeƒ pieni´˝nych, wraz z od-
setkami, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych prze-
pisami prawa cywilnego.

2a.54) Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenia pieni´˝-
ne uwa˝a si´ równie˝ Êwiadczenia pieni´˝ne wyp∏aco-
ne, z przyczyn niezale˝nych od wojskowego organu
emerytalnego, osobie innej ni˝ wskazana w decyzji te-
go organu.

3.55) Nie mo˝na ˝àdaç zwrotu nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych za okres:

1) d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od dnia wydania decyzji,
je˝eli osoba pobierajàca Êwiadczenie zawiadomi∏a
wojskowy organ emerytalny o okolicznoÊciach po-
wodujàcych ustanie lub zawieszenie prawa do
Êwiadczeƒ albo wstrzymanie ich wyp∏aty, a mimo
to Êwiadczenia by∏y jej nadal wyp∏acane;

2) d∏u˝szy ni˝ 3 lata od dnia wydania decyzji w pozo-
sta∏ych przypadkach.

3a.56) Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych w zwiàzku z osiàgni´ciem przychodów,
o których mowa w art. 40, podlegajà zwrotowi za
okres nie d∏u˝szy ni˝ jeden rok kalendarzowy poprze-

dzajàcy rok, w którym wydano decyzj´ o rozliczeniu
Êwiadczenia, je˝eli osoba pobierajàca to Êwiadczenie
powiadomi∏a wojskowy organ emerytalny o osiàgni´-
ciu przychodu, w pozosta∏ych przypadkach zaÊ — za
okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy lata kalendarzowe poprze-
dzajàce rok wydania tej decyzji.

4.57) Organ emerytalny mo˝e odstàpiç od ˝àdania
zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ pieni´˝nych
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, zmniejszyç wysokoÊç potràceƒ
z tego tytu∏u ustalonà na podstawie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
lub zawiesiç dokonywanie tych potràceƒ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, je˝eli zachodzà szczególnie
uzasadnione okolicznoÊci.

Art. 48a.58) Je˝eli organ emerytalny nie ustali∏ pra-
wa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ tego Êwiadczenia
w terminach okreÊlonych w ustawie, jest obowiàzany
do wyp∏aty odsetek od tego Êwiadczenia na zasadach
okreÊlonych w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.14)).

Art. 49.8) Organ emerytalny dokonuje potràceƒ ze
Êwiadczeƒ pieni´˝nych w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z tym
˝e potràceniu podlegajà równie˝ koszty utrzymania
osób uprawnionych do Êwiadczeƒ w domu emeryta
wojskowego, na wniosek kierownika tego domu.

Art. 50.8) Ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych prowadzi si´
egzekucj´ w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z tym ˝e egzekucji pod-
legajà równie˝ koszty utrzymania w domu emeryta
wojskowego do wysokoÊci 3/4 miesi´cznego Êwiad-
czenia.

DZIA¸ VIII

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 51. (pomini´ty).59)

Art. 52. (pomini´ty).59)

DZIA¸ IX

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 53. 1. Osobom, którym w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy przys∏ugujà emerytury i renty na podstawie
przepisów dotychczasowych, wysokoÊç tych Êwiad-
czeƒ ustala si´ na nowo z urz´du, wed∏ug zasad okre-
Êlonych w ustawie, z tym ˝e:
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1) emerytury i renty, do których prawo ustalono na
podstawie przepisów dotychczasowych, stajà si´
emeryturami i rentami w rozumieniu ustawy;

2) wys∏uga emerytalna ˝o∏nierzy zwolnionych ze
s∏u˝by do dnia poprzedzajàcego dzieƒ wejÊcia
w ˝ycie ustawy podlega zachowaniu i traktuje si´
jà jako okres s∏u˝by, z zastrze˝eniem pkt 4 oraz
przepisów art. 13 ust. 2;

3) dotychczasowa podstawa wymiaru Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych podlega przeliczeniu na stawki uposa˝e-
nia obowiàzujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
w nast´pujàcy sposób:

a) stawki uposa˝enia zasadniczego z dnia zwolnie-
nia ze s∏u˝by ˝o∏nierza zast´puje si´ stawkami
uposa˝enia zasadniczego z dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy,

b) ustala si´ wskaênik relacji: sumy miesi´cznej
kwoty dodatków o charakterze sta∏ym i mie-
si´cznej równowartoÊci nagrody rocznej lub
premii do uposa˝enia zasadniczego z dnia zwol-
nienia ze s∏u˝by; wskaênik ten wyra˝a si´ w pro-
centach z zaokràgleniem do setnych cz´Êci pro-
centu; do ustalenia powy˝szego wskaênika
przyjmuje si´ dodatki o charakterze sta∏ym, któ-
re stosownie do przepisów o uposa˝eniu ˝o∏nie-
rzy obowiàzujà w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,

c) odtworzonà kwot´ dodatków o charakterze sta-
∏ym, nagrody rocznej lub premii oblicza si´
mno˝àc przeliczone na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie
ustawy uposa˝enie zasadnicze przez wskaênik
wysokoÊci dodatków;

4) nie uwzgl´dnia si´ podwy˝szeƒ, o których mowa
w art. 15 ust. 2 i 3.

2. Emerytury i renty w wysokoÊci ustalonej sto-
sownie do ust. 1 przys∏ugujà od pierwszego dnia mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy. Realizacja podwy˝ki nast´puje nie póêniej ni˝
w ciàgu 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Je˝eli kwota emerytury lub renty ustalona
w myÊl ust. 1 by∏aby ni˝sza od kwoty Êwiadczenia
przys∏ugujàcego na podstawie przepisów obowiàzujà-
cych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowuje si´
Êwiadczenie w dotychczasowej wysokoÊci do czasu,
gdy jego wymiar, ustalony w myÊl ust. 1 z uwzgl´dnie-
niem ust. 4 i 5, przekroczy kwot´ dotychczasowego
Êwiadczenia.

4. Przy ustalaniu wysokoÊci Êwiadczenia uwzgl´d-
nia si´ kwot´ Êwiadczenia ze wszystkimi wzrostami
i dodatkami, z wy∏àczeniem dodatków okreÊlonych
w art. 25 ust. 1.

5. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1, pod-
legajà waloryzacji na zasadach okreÊlonych w usta-
wie. 

6. Je˝eli po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy zostanie
zg∏oszony wniosek o doliczenie nieuwzgl´dnionych
dotychczas w wymiarze emerytury okresów sk∏adko-
wych lub niesk∏adkowych, do ustalenia wysokoÊci
emerytury stosuje si´ przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1.

7. (uchylony).60)

Art. 54. Osobom, które w zwiàzku z art. 13 ust. 2
utraci∏y prawo do emerytury przewidzianej w ustawie
i nie spe∏niajà warunków do zaopatrzenia emerytalne-
go na podstawie innych przepisów — przys∏uguje
Êwiadczenie w wysokoÊci najni˝szej emerytury, wy-
p∏acanej przez organ emerytalny w∏aÊciwy wed∏ug ni-
niejszej ustawy.

Art. 55. Emerytury i renty osób, których Êwiadcze-
nia zosta∏y zrewaloryzowane na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur
i rent dla osób, które ukoƒczy∏y 80 lat, oraz o zmianie
niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 92, poz. 540), podlegajà obliczeniu na nowo
w wysokoÊci i wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 53.

Art. 56. ˚o∏nierze zwolnieni ze s∏u˝by przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, którym na podstawie dotych-
czasowych przepisów prawo do zaopatrzenia emery-
talnego nie przys∏ugiwa∏o, prawa tego nie nabywajà
równie˝ na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 57. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia
emerytalnego na podstawie ustawy, przebywajàcym
na sta∏e za granicà, przekazuje si´ Êwiadczenia pie-
ni´˝ne do paƒstw, z którymi zosta∏y zawarte umowy
mi´dzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu pra-
cowniczych Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych.

Art. 58. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie pozostajà w mocy przepisy
dotychczasowe, je˝eli nie sà sprzeczne z ustawà.

Art. 59. Traci moc ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r.
Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35,
poz. 190, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206
i Nr 92, poz. 540, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i z 1992 r.
Nr 54, poz. 254).

Art. 60. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia61), z wyjàtkiem przepisów art. 40
i art. 47, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.
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60) Przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie

ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujà-
cych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàz-
ku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy
o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
(Dz. U. Nr 81, poz. 877), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 li-
stopada 2001 r.

61) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 26 stycznia 1994 r.


