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  USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań
służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uży-
cia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem
czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewi-
dzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania
przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez
względu na wiek i stan zdrowia.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.2)) art. 44 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 44. 1. Członkami rodziny uprawnionymi do świadczeń są: dzieci, wnuki,
rodzeństwo, małżonek i rodzice, jeżeli spełniają warunki wyma-
gane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeże-
niem ust. 2.

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i

wojskowych oraz ich rodzin, oraz z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz.
1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2005
r. Nr 10, poz. 65.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                                s. 2/3

05-02-03

2. W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania
zadań służbowych poza granicami państwa, związanych z realiza-
cją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz.
1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), albo jeżeli śmierć żołnie-
rza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu ka-
ralnego, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na
wiek i stan zdrowia.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954) w art.
24 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza:

a) w czasie pełnienia służby w jednostkach policyjnych w przypadku, o
którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.3)),

b) w czasie pełnienia służby wywiadowczej poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej w strefie działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wy-
konywał czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art.
22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz o Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676, z późn.
zm.4)), lub kierował wykonywaniem takich czynności

- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan
zdrowia.”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następ-
stwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się
przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osią-
gania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpie-
czenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżon-
kowi bez względu na wiek i stan zdrowia.”.

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz.

185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz.
1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z
2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz.
2742.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz.
1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800,
Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.
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Art. 4.

1. Uprawnienia do wojskowej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okoliczno-
ści, o których mowa w art. 24 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, oraz do renty rodzinnej w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługują jeżeli śmierć albo zaginięcie
żołnierza miały miejsce po dniu 23 lutego 1998 r.

2. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 24 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, przysługują jeżeli śmierć albo zaginięcie funkcjona-
riusza miały miejsce po dniu 18 października 2001 r.

3. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 24 pkt 1a lit. b ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, przysługują jeżeli śmierć albo zaginięcie funkcjona-
riusza miały miejsce po dniu 28 czerwca 2002 r.   

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


