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Projekt ustawy – stan na dzień  2 października  2017 r. 

 
  
 
 

USTAWA 
 

    z dnia …………………. r. 
 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennejoraz ich rodzin. 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) uchyla się art. 8a; 

2) w art.13 ust. 1:  

a) dodaje się pkt. 1b w brzmieniu: 

 „ 1b) okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach 
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1388, oraz z 2016 r. poz. 178), na zasadach określonych 
w art. 15b, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2 ˮ.; 

 
b) uchyla się pkt. 1c; 

 
3) w art. 13a: 

 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
 „ 1. Na wniosek organu emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie 
posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania 
wniosku, przekazuje organowi emerytalnemu informacje o przebiegu służby 
wskazanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, o których 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów. ˮ  

 
b) w ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 2) wskazanie okresów służby w organach bezpieczeństwa państwa, o 
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów ; ˮ  

c)  ust.6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Do informacji, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. ˮ ; 

 
4) art. 13b otrzymuje brzmienie: 

 
„ Art. 13b. Za służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 13 
ust.1 pkt. 1b nie uznaje się służby: 

1) która rozpoczęła się po raz pierwszy nie wcześniej niż w dniu 12 września 1989 
r., 

2) której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. ˮ ; 
 

5) uchyla się art. 13c; 

6) dodaje się art. 15b w brzmieniu: 

 „ Art. 15b. 1. W przypadku osoby pełniącej  służbę,  o której mowa w art. 13 ust. 
1 pkt. 1b i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura 
wynosi:  
1) 1,3 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa 

państwa w okresie od 22 lipca 1944 do 12 września 1989 r.;  
2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze 

służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz pkt 2-4. 
 
 2. Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.  
 

3. Do okresów, o których mowa w art. 13 ust. 1, na żądanie wnioskodawcy, mogą 
być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby w latach 1944-1990 w organach 
bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, że przed rokiem 1990, 
bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub 
organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.  
 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, środkiem dowodowym może być 
zarówno informacja, o której mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w 
szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą 
na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej współpracy z osobami lub 
organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie 
służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990. ˮ ; 

7) uchyla się art. 15c ; 

8) uchyla się art. 22a ; 

9) w art. 24: 

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się 
od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w 
dniu śmierci albo zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis 
art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio;ˮ; 

 
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty 
świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż 
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kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z 
zastrzeżeniem pkt 1bˮ; 
 

10) uchyla się art. 24a . 
11) art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„art. 41 ust. 4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, które osiągnęły 
wiek emerytalny określony w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec osób 
których emerytura stanowi 75 % podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia 
podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec 
osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek 
wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w 
związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których 
przysługują świadczenia odszkodowawcze”. 

Art. 2. 1. W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają 
przyznane świadczenia na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, organ emerytalny 
właściwy według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z urzędu postępowanie 
w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15b 
ustawy zmienianej w art. 1., w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

2. Od decyzji ustalającej prawo do świadczeń, o których mowa w art.15b ustawy 
zmienianej w art. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, 
według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wypłata świadczeń ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 4 następuje  od 
pierwszego miesiąca po, miesiącu wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 
Art. 3. 1. Do postępowań w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń z 
zaopatrzenia emerytalnego wszczętych, na podstawie informacji, o której mowa w art. 
13a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 15b ustawy zmienianej w 
art. 1. 
 
 2. Do wniosków organu emerytalnego, o których mowa w art. 13a ustawy 
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, które wpłynęły do Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy i nie zostały rozpatrzone do tego dnia, stosuje się art. 13a ustawy 
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 
 
 3. Do postępowań w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń z 
zaopatrzenia emerytalnego wszczętych na podstawie informacji o przebiegu służby, 
wydanych na podstawie wniosku organu emerytalnego rozpatrywanego zgodnie z ust. 2, 
stosuje się art. 15b ustawy zmienianej w art. 1. 
 
 4. W przypadku osób, którym ustalono wysokość świadczeń zgodnie z ust. 1 lub 3, 
organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z 
urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń, o 
których mowa w art. 15b, ustawy zmienianej w art. 1. 
 
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ____________________ 
 
 
 


