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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin oraz 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 Więziennej oraz ich rodzin.
Łączę wyrazy szacunku
(-) Bronisław Komorowski

USTAWA
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin oraz 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 Więziennej oraz ich rodzin
Art. 1.
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) po art. 15a dodaje się art. 15b w
brzmieniu:
„Art. 15b. W przypadku osoby, która była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego, emerytura wynosi 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok
służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.”.
Art. 2.
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 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, Milicji
Obywatelskiej, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;
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 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr
191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr
82, poz. 559.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr
191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z
2007 r. Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409.
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zm.3)), na zasadach określonych w art. 15b, z wyjątkiem służby określonej w ust.
2; ”;
2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Na wniosek organu emerytalnego właściwego według niniejszej ustawy,
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 informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy
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.
2. Informacja o przebiegu służby, o której mowa w ust. 1, jest równoważna z
zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt
osobowych przez właściwe organy służb, o których mowa w art. 12.
3. Do informacji o przebiegu służby, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe funkcjonariusza,
w tym imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę urodzenia.
Wniosek zawiera również określenie ostatniego stanowiska oraz formacji
lub jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu
zwolnienia ze służby. Wniosek organu emerytalnego może być przekazany
w formie zbiorczej oraz w postaci elektronicznej.
5. Informacja o przebiegu służby, o której mowa w ust. 1, zawiera dane
osobowe funkcjonariusza, o których mowa w ust. 2, oraz 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. Informacja zawiera też dane, czy z dokumentów
zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że
funkcjonariusz w tym okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę
i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości
Państwa Polskiego.”;
3) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę 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, i która pozostawała w służbie
przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi:
1) 0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok służby w organach
bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990;
2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów
równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13.
Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.
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2. 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.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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.”.
Art. 3.
1. W stosunku do osób będących członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego organy
emerytalne właściwe według przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, dokonają z urzędu
ponownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie do
sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje wykonania decyzji.
2. W przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy, o
której mowa w art. 2, wynika, że pełniły służbę w latach 1944-1990 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, i które w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują
świadczenia przyznane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2, organ emerytalny
właściwy według przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, wszczyna z urzędu
postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości
świadczeń, przy czym złożenie do sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie
wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Wypłata świadczeń ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 następuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/ - / Bronisław Komorowski
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MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław KOMOROWSKI
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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