
Uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień międzyresortowych 

do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, ABW, AW, SKW, SWW, C BA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. 

 

Lp 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 

1 
Minister 

Finansów 

I. Uwagi ogólne 

Mając świadomość stanowiska wyrażonego w expose Prezesa Rady 

Ministrów poddaję pod rozwagę uwzględnienie następujących kwestii: 

 do kogo adresowany ma być nowy system, czy ewentualnie do 

nowego systemu nie należałoby włączyć żołnierzy i funkcjonariuszy  

z niskim okresem  służby, 

 czy wiek uprawniający do otrzymania świadczenia emerytalnego nie 

należałoby podwyższyć, mając na uwadze przewidywane  

wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia  dla osób objętych 

powszechnym systemem ubezpieczeń.  

Jednocześnie uważam, że Premier w expose określił jedynie ramy jakie 

mają być zachowane w propozycji zmian systemu zaopatrzeniowego. W 

ramach poczucia sprawiedliwości społecznej zmiany wprowadzane w 

systemach zaopatrzeniowych i systemie powszechnym powinny być 

zbliżone, tak aby nie różnicować obywateli ze względu na wykonywany 

zawód.  

W związku z powyższym proponuję: 

 aby podstawę wymiaru emerytury stanowiło uposażenie z całego 

okresu służby, analogicznie jak w powszechnym systemie 

emerytalnym, 

 obniżyć wskaźnik podstawy wymiaru, w taki sposób, aby stopa 

zastąpienia emerytury zbliżona była do przewidywanej w systemie 

powszechnym, 

 rozważenie możliwości wprowadzenia zachęt (ale nie w postaci 

wyższych emerytur), które skłaniałyby żołnierzy i funkcjonariuszy 

do wyboru nowego systemu emerytalnego.  

Mając również na uwadze postulat wynikający z expose Premiera 

dotyczący dyscypliny finansów publicznych, przedmiotowy projekt 

ustawy należałoby rozszerzyć o zmiany ustaw pragmatycznych służb 

Przedstawione propozycje są sprzeczne  

z propozycjami przedstawionymi w expose Premiera. 

 

W exposé Pan Premier uznał obowiązujący system 

emerytur służb mundurowych za jedno ze źródeł nadmiernie 

powiększających deficyt finansów państwa, wskazując na 

konieczność wprowadzenia w nim zmian, polegających na 

wydłużeniu minimalnego stażu służby z 15 do 25 lat oraz 

wprowadzeniu minimalnego wieku emerytalnego  

w wymiarze 55 lat, podkreślając jednocześnie, że  

proponowane zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy  

i żołnierzy już pełniących służbę, a będą się odnosiły do 

osób, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowego 

systemu. 
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mundurowych: o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz  Służby Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, o Straży Granicznej, o Biurze Ochrony Rządu, o 

Państwowej Straży Pożarnej, o  Służbie Więziennej oraz o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych,  polegające na wykreśleniu w ww. 

ustawach przepisów przyznających żołnierzom i funkcjonariuszom 

prawo do pobierania świadczenia w wysokości uposażenia przez okres 

roku po zwolnieniu ze służby, w związku z orzeczeniem  przez komisję 

lekarską trwałej niezdolności do służby lub nabyciem prawa do 

emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. 

2 Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Przedstawiony system emerytalny nie przewiduje jakichkolwiek 

okoliczności wzrostu świadczenia emerytalnego, poza każdy dalszy rok 

służby ponad okres 25 lat wymaganych przez ustawę oraz okresami 

pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań 

wojennych, gdy tymczasem warunki pełnienia służby w formacjach 

„mundurowych” są bardzo zróżnicowane i najczęściej wymagają od 

funkcjonariuszy szczególnych predyspozycji psycho-fizycznych. O 

konieczności posiadania takich predyspozycji świadczy przede 

wszystkim tryb naboru do służb, który jest bardzo restrykcyjny i 

skutkuje tym, że jedynie nieznaczna część kandydatów może sprostać 

stawianym im wymaganiom. Spełnienie tych wymagań, a w ich 

konsekwencji możliwość wykonywania służby w szczególnych 

warunkach, aktualnie „premiowana” jest możliwością podwyższenia 

emerytury, tak policyjnej (art. 15 ust. 2 ustawy o emeryturach 

policyjnych), jak i żołnierzy zawodowych (art. 15 ust. 2 ustawy o 

emeryturach żołnierzy zawodowych). Jednakże w ocenianym projekcie 

tych trudnych uwarunkowań służby ustawodawca zdaje się nie 

dostrzegać, a mianowicie przypadków narażania życia lub zdrowia 

funkcjonariuszy wykonujących czynności antyterrorystyczne oraz prace 

wywiadowcze poza granicami kraju, praktycznie zrównując służbę z 

pracą na tzw. etacie. 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja wykracza poza obszar 

projektowanej regulacji. 
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3 Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego  

Brak jest rozwiązań odnoszących się do okresów pracy wykonywanej 

przed i po zakończeniu służby. Z przedłożonego projektu nie wynika 

bowiem, jak rozliczany będzie staż pracy poprzedzający służbę w 

formacjach mundurowych, za który były oprowadzane składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z punktu widzenia sprawiedliwości 

społecznej, na którą to zasadę projektodawcy powołują się w 

uzasadnieniu ustawy, nie może być tak, że te okresy składkowe nie będą 

uwzględniane i będą traktowane jako nieistniejące. 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja jest nieuzasadniona, 

odpowiednie rozwiązania w tym zakresie obowiązują  

od 1999 r. 

4 Minister Pracy i 

Polityki 

Społecznej 

Pragnę zauważyć, że w obowiązującym powszechnym systemie 

emerytalno – rentowym dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy do 

służby wstąpili po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. istnieje 

możliwość uzyskania emerytury z tego systemu w przypadku 

legitymowania się okresami składkowymi. Żołnierze lub 

funkcjonariusze, którzy będą przechodzić na tzw. emerytury mundurowe 

na zasadach określonych dla żołnierzy lub funkcjonariuszy powołanych 

do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. mogą legitymować się 

okresami pozostawania w ubezpieczeniu społecznym przed okresem tej 

służby albo po jej zakończeniu. Z uwagi na pozostawanie w 

ubezpieczeniu społecznym będą mogli nabywać także uprawnienia do 

emerytury na zasadach powszechnych uregulowanych przepisami 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. 

zm. ). Dlatego też wymaga uregulowania kwestia świadczeń zbiegowych 

tj. tzw. emerytur wojskowych z emeryturą z powszechnego systemu 

emerytalno – rentowego.    

W związku z powyższym proponuje nadanie nowego brzmienia art. 95 

ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie 

zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem 

do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy 

emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad 

określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie  projektu 

ustawy. 
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art. 15a lub art.18e ustawy 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.”. 

5 Prokurator 

Generalny 

Na wstępie wypada zauważyć, że w zakresie przedmiotu projektu 

ustawy, ocena zawartych w nim rozwiązań, dotyczących polityki 

finansowej państwa, naprawy finansów publicznych i systemu 

emerytalnego, poprzez m.in. likwidację przywilejów w podsystemach 

branżowych systemu emerytalnego - objęcie powszechnym systemem 

emerytalnym pracowników służb mundurowych, pozostaje poza 

kompetencjami merytorycznymi Prokuratora Generalnego i zadaniami 

prokuratury. 

Projektowane rozwiązania nie nasuwają konstytucyjnych wątpliwości. 

Projekt ustawy zakłada bowiem, że nowe regulacje, mniej korzystne niż 

aktualnie obowiązujące, dotyczące warunków nabywania prawa do 

emerytury z obu odrębnych systemów emerytalnych oraz zasad 

obliczania wysokości świadczeń, adresowane są do osób przyjętych po 

raz pierwszy do służby po dniu 31 grudnia 2012 r. Proponowane 

przepisy przewidują zatem nie tylko ochronę nabytych, na podstawie 

dotychczas obowiązujących przepisów, praw emerytalnych oraz 

maksymalnie ukształtowanych ekspektaktyw, ale również zachowanie 

dotychczas obowiązujących przepisów dla wszystkich funkcjonariuszy, 

którzy podjęli służbę przed dniem wejścia w życie nowych rozwiązań.  

W tej sytuacji trudno byłoby projektodawcy zarzucić naruszenie, 

wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP, zasady ochrony praw nabytych, 

zasady bezpieczeństwa prawnego i ogólnej zasady zaufania do państwa i 

stanowionego prawa. 

Nie wydaje się również, aby można było skutecznie zarzucić 

niekonstytucyjność regulacjom określającym nowe przesłanki 

nabywania prawa do emerytur wojskowych i policyjnych (ukończenie 

55. roku życia i pełnienie służby przez okres co najmniej 25. lat) oraz 

modyfikującym zasady ustalania wysokości emerytury (wskaźnik 60% 

podstawy wymiaru, obliczanej od przeciętnego wynagrodzenia za 3 lata, 
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zwiększonego o 3% za każdy rok służby powyżej 25 lat w miejsce 

wskaźnika 40% wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku, 

podwyższanego zgodnie z art. 15 ustawy o emeryturach policyjnych).  

Oba odrębne systemy emerytalne (policyjny i wojskowy), w dalszym 

ciągu będą systemami, jak się wydaje, korzystniejszymi niż powszechny 

system emerytalny (choć, co należy podkreślić, brak jest instrumentów 

pozwalających na szczegółowe obliczenie wysokości przyszłych 

emerytur z systemów odrębnych i porównanie ich wysokości z 

wysokością ewentualnych emerytur z sytemu powszechnego, a tym 

samym - na weryfikację tego poglądu).  

Należy podkreślić, że w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, ustawodawcy przysługuje szeroka swoboda 

regulacyjna w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 

1 Konstytucji), obejmująca wybór  rozwiązań, które uważa za optymalne 

z punktu widzenia potrzeb obywateli i wymagań rozwoju gospodarczego 

kraju. Ustawodawca jest również uprawniony do modyfikowania 

dotychczasowych reguł obowiązujących w dziedzinie prawa 

zabezpieczenia społecznego. Ochroną art. 67 ust. 1 Konstytucji objęta 

jest  natomiast istota prawa do zabezpieczenia społecznego (istota prawa 

do emerytury) [vide - wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 22 

czerwca 1999 r., sygn. K 5/99, OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 100, z dnia 

13 kwietnia 2011 r., sygn. SK 33/09, OTK ZU (A) z 2011 r. Nr 3, poz. 

23].  

Swoboda ustawodawcy w dziedzinie prawa do zabezpieczenia 

społecznego obejmuje również prawo do ustalania wieku emerytalnego, 

prawo do określania liczby lat pracy (okresu ubezpieczeniowego) lub 

okresu pełnienia służby jako warunków nabycia uprawnień 

emerytalnych, a także zasad obliczania wysokości świadczenia. 

Ustawodawca może przy tym kierować się nie tylko wskazaną wyżej 

potrzebą zapewnienia warunków dla rozwoju kraju, ale również 

koniecznością zapewnienia równowagi budżetowej, uwzględniać też 

może zjawiska demograficzne, warunki pracy poszczególnych grup 

zawodowych czy też oczekiwania społeczne.  

Z norm konstytucyjnych nie można zatem wyprowadzić ani prawa do 

konkretnego poziomu wieku emerytalnego, ani prawa do konkretnego 
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poziomu liczby lat pracy (służby) wymaganych dla nabycia uprawnień 

emerytalnych, ani też prawa do konkretnego poziomu świadczenia 

emerytalnego. 

Granicę swobody ustawodawcy w dziedzinie zabezpieczenia 

emerytalnego, w tym swobody ustalania wieku emerytalnego, wyznacza 

natomiast istota prawa do emerytury.  

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego istota 

tego prawa rozumiana jest jako „zapewnienie środków utrzymania w 

razie zaprzestania pracy w związku z osiągnięciem określonego wieku. 

Podstawowym celem konstytucyjnym prawa do zabezpieczenia 

społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego jest zagwarantowanie 

godnego poziomu życia w warunkach obniżonej zdolności do 

zarobkowania, wynikającej z podeszłego wieku. Emerytura jest w 

założeniu świadczeniem, które zastępuje, a nie uzupełnia, 

wynagrodzenie ze stosunku pracy. Istota konstytucyjnego prawa do 

zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego polega 

zatem na zagwarantowaniu minimalnego poziomu świadczeń dla osób, 

które osiągnęły wiek emerytalny i zaprzestały w związku z osiągnięciem 

tego wieku aktywności zawodowej” [wyrok z dnia 11 grudnia 2006 r., 

sygn. SK 15/06, OTK ZU (A) z 2006 r. Nr 11, poz. 170].  

Nie nasuwa konstytucyjnych wątpliwości to, że wiek emerytalny, 

wynosi obecnie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.  

Skoro więc przedstawiony projekt zakłada, że wiek emerytalny osób 

objętych omawianymi odrębnymi systemami emerytalnymi ma być 

ustalony na niższym poziomie (55 lat życia) niż wiek emerytalny 

przewidziany obecnie dla ogółu obywateli (a także i projektowany wiek 

emerytalny wynoszący 67 lat), to tym samym nie można oceniać go jako 

ingerujący w istotę prawa do emerytury. Również regulacji dotyczących 

obliczania wysokości przyszłych emerytur nie można byłoby ocenić jako 

niekonstytucyjne, gdyż trudno byłoby wykazać, że wysokość emerytury 

kształtująca się na poziomie 60% - 75% wysokości wynagrodzenia jest 

na tyle niska, że naruszona została istota prawa wyrażonego w art. 67 

ust. 1 Konstytucji.  

Odnosząc się do argumentacji zawartej w uzasadnieniu projektu, moje 

zaniepokojenie budzi stwierdzenie, że stan spoczynku sędziów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga uwzględniona  poprzez korektę  treści uzasadnienia 

do projektu ustawy. 
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i prokuratorów stanowi przywilej, a sędziowie i prokuratorzy należą do 

grup emerytalnie uprzywilejowanych. W uzasadnieniu wskazano 

bowiem, że reforma emerytalna dotyczyć będzie, jak to określono: „tzw. 

grup dziś uprzywilejowanych”, tj. górników, księży, sędziów  

i prokuratorów”. 

Stan spoczynku w przypadku sędziów jest jedną z konstytucyjnych 

gwarancji niezawisłości sędziowskiej, a w odniesieniu do prokuratorów 

stanowi regulację zawartą w aktach rangi ustawy, którą należy 

interpretować w duchu konstytucji. Z kolei ustawa z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.), 

która stanowi o prawach i obowiązkach prokuratora, w art. 62a zawiera 

normę, zgodnie z którą do prokuratorów stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). 

Przywołane przepisy ustaw określają zasady, sposób procedowania, 

warunki przechodzenia prokuratora w stan spoczynku. 

Sędzia i prokurator zajmują stanowiska zawodowe o podobnym statusie 

zawodowym, takich samych wymogach kwalifikacji zawodowych, a 

także tożsamych prawach i obowiązkach. Wymiar czasu pracy 

prokuratora, w sposób odmienny niż w Kodeksie pracy, określony jest 

wymiarem jego zadań, uzasadnionym rodzajem pracy, jej organizacją i 

charakterem obowiązków prokuratora, a więc oparty jest na tzw. 

zadaniowym systemie czasu pracy, przypisanym zawodowi prokuratora, 

co wynika z braku możliwości dokładnego i uprzedniego określenia 

intensywności pracy, jak również dyspozycyjności przy wykonywaniu 

przez prokuratora ustawowych zadań. Tak sędziemu sądu 

powszechnego, jak i prokuratorowi nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie na zasadach wynikających z art. 1511 k.p. w razie 

świadczenia pracy w rozmiarze wykraczającym poza normy czasu pracy 

ustanowione w art. 129 § 1 k.p. 

W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii 

politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej. 

Ustawodawca w art. 49 ustawy o prokuraturze założył 

niedopuszczalność łączenia stanowiska prokuratora z podejmowaniem 

dodatkowego zatrudnienia (z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku 
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dydaktycznym, dydaktyczno-naukowym w wymiarze określonym przez 

ustawę), innego zajęcia albo sposobu zarobkowania, które 

przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków prokuratora, mogło osłabiać 

zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu 

prokuratora. Zakaz wymieniony w tym przepisie ma kategoryczny 

charakter. 

Prokuratorzy i sędziowie mają zatem w okresie stanu spoczynku szereg 

ograniczeń praw obywatelskich, w tym wymieniony już zakaz 

podejmowania pracy zarobkowej innej, niż praca naukowa czy 

nauczyciela akademickiego, zakaz działalności politycznej, podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie godności zawodu, 

również prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku, zaś jedną z kar 

dyscyplinarnych jest odebranie stanu spoczynku, jak również mimo 

ustania stosunku służbowego mają obowiązek zachowania w tajemnicy 

okoliczności, o których powzięli wiadomość w związku zajmowanym 

urzędem.  

Z całą stanowczością należy podkreślić, że państwo nakładając na te 

grupy zawodowe szereg ograniczeń, związanych z korzystaniem ze 

swobód obywatelskich, powinno zapewnić godziwe wynagrodzenie, a 

później uposażenie w stanie spoczynku, tak więc niezrozumiałe jest 

traktowanie tej instytucji jako przywileju. Stan spoczynku przy 

konstytucyjnej apolityczności sędziego i prokuratora stanowi jedną z 

najbardziej istotnych gwarancji niezawisłości sędziego i niezależności 

prokuratora. 

Nadto należy wskazać, że w części uzasadnienia Ocena Skutków 

Regulacji zawarto stwierdzenie, iż regulacje proponowane w projekcie 

oddziałują jedynie na funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 

przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012 r., podczas gdy 

projektowane przepisy, w zakresie możliwości wyboru emerytury przez 

funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby przed tym 

dniem, będą oddziaływać również na tę grupę służb mundurowych. 
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6 Służba 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

Proponuje się dokonać analizy art. 18b w odniesieniu do art. 18a i 18h 

ust. 1 projektu 

 

 

Zgodnie z sugestią dokonano powtórnej analizy  przepisu. 

Nie dostrzega się potrzeby zmian. 

7 Biuro 

Bezpieczeństwa 

Narodowego 

Zastrzeżenia wzbudzają regulacje ujęte w art. 1 (Rozdział 1a, art. 18d) 

oraz art. 2 (Rozdział 1a, art. 18d). Analiza treści tych przepisów 

wskazuje bowiem, że w przypadku zwolnienia żołnierza lub 

funkcjonariusza posiadającego co najmniej 25- letni staż służby, 

dokonanego przez właściwy organ służbowy – zatem niezależnie od woli 

zwalnianego – możliwość wypłaty emerytury ulegnie swoistemu 

„zawieszeniu”, do czasu osiągnięcia przez niego wieku 55 lat życia. Na 

tym tle szczególne wątpliwości budzi fakt, iż projekt w stosunku do tych 

osób nie tworzy żadnych mechanizmów o charakterze ochronnym bądź 

osłonowym, co odczytane zostać może jako pozostawienie przez 

Państwo osób służących w jego strukturach mundurowych co najmniej 

ćwierć wieku iż zwolnionych z przyczyn niezależnych od nich 

praktycznie „samym sobie”, przez okres mogący wynosić nawet 

kilkanaście lat.  

Na tym tle należy dostrzec, że wąska specjalizacja zawodowa żołnierzy i 

funkcjonariuszy jest czynnikiem utrudniającym możliwość podjęcia 

zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu służby, tak w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, nie wiadomo przy tym na ile wydolne 

pozostaną w przyszłości systemy rekonwersyjne. Warto także 

podkreślić, że system powszechny zawiera w tej materii rozwiązania o 

charakterze ochronnym – ustawowy zakaz wypowiadania umów o prace 

pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, bądź socjalnym – system emerytur pomostowych. 

Oczywiście trudno dziś przewidywać, jak wyglądać będzie rynek pracy 

w chwili, kiedy pierwsi żołnierze i funkcjonariusze osiągną 25-letni staż 

służby pod rządami nowej ustawy. Uwzględniając jednak, ze projekt 

przygotowywany jest na podstawie obowiązującego stanu prawnego  

oraz istniejących realiów w uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 

wskazana regulacja wymaga w mojej ocenie ponownej, pogłębionej 

analizy i stosownego uzasadnienia. 

Uwaga nieuwzględniona.  

 

Budżet państwa powinien finansować aktywizację osób,  

a nie wypłacać dodatkowe zasiłki. 

Nieuzasadnionym jest pogląd, że Państwo pozostawia 

osoby służące w strukturach mundurowych bez 

mechanizmów ochronnych. Np. żołnierzowi zwalnianemu 

ze służby przysługuje 6-miesięczny okres wypowiedzenia 

oraz 6-miesięczna odprawa. Ponadto wobec zwalnianych 

żołnierzy z zawodowej służby wojskowej podejmowanych 

jest szereg działań w ramach tzw. rekonwersji  mających na 

celu pomoc w podjęciu ponownego zatrudnienia w 

środowisku cywilnym. Na pomoc rekonwersyjną składają 

się przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, praktyki 

zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Wartość tej pomocy 

może wynieść max 5,6 tys. zł. 
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8 Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Projekt nie uwzględnia stażu pracy, która podjęta po zakończeniu służby 

w warunkach art. 18d projektu, tj. kiedy funkcjonariusza zwolniono ze 

służby nie z jego winy, ze stażem 25 lat służby lecz bez osiągnięcia 

wymaganego wieku. Z zaproponowanych regulacji wynika jedynie, że 

funkcjonariusz taki po ukończeniu 55 roku życia nabywa prawo do 

emerytury policyjnej w wys. 60%, a praca jaką wykonywał w okresie 

między zwolnieniem ze służby a osiągnięciem stosownego wieku nie 

będzie uwzględniana przy obliczaniu wymiaru emerytury. Jak się 

wydaje, tak w pierwszym, jak i drugim przypadku, jedynym 

rozwiązaniem będzie wystąpienie przez byłego już funkcjonariusza z 

wnioskiem o zaliczenie okresów służby jako okresów składkowych w 

rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na tej 

podstawie ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego (odpowiednio 

art. 18d ust. 2 i art. 18d ust. 3). Jednocześnie podkreślić należy, że 

ustawa emerytalna w obecnym kształcie normuje wskazane wyżej 

kwestie w art. 15 ust. 1.      

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja jest nieuzasadniona, ponieważ 

odpowiednie rozwiązania w tym zakresie obowiązują  

od 1999 r. 

 

9 Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

W projekcie ustawy powinno być jednocześnie zdefiniowane co 

rozumieć przez „kwotę początkowego uposażenia” obowiązującego w 

dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby art. poprzez wskazanie 

artykułów ustaw pragmatycznych poszczególnych służb, w których jest 

mowa o przeciętnym uposażeniu (w przypadku ABW art. 114 ust. 3 

ustawy). Powstaje także wątpliwość w przypadku nagród rocznych i 

zapomóg, które stanowią składnik przeciętnego uposażenia w 

rozumieniu art. 114 ust. 3 ustawy, zaś nie są zaliczane do kwot uposażeń 

należnych funkcjonariuszowi w okresie każdego roku z wybranych przez 

niego lat kalendarzowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ pojęcie jest 

zdefiniowane w ustawach pragmatycznych służb. 

10 Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Wątpliwości wzbudza treść art. 18f ust. 3 pkt 1 – co rozumieć przez 

kwoty uposażeń należnych funkcjonariuszowi – skoro w uzasadnieniu 

mówi się, że podstawę wymiaru emerytury stanowić będzie uposażenie 

wraz z nagrodą roczną, powinien to zawierać art. 18f ust. 3 pkt 1 

projektu ustawy dotyczącej pojęcia uposażenia.  

 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ pojęcie jest 

zdefiniowane w ustawach pragmatycznych służb. 

11 Służba 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

Proponuje się ustalić relacje pomiędzy art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy 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.), a 

proponowanym w art. 1 ust. 1pkt 1 projektu art. 18b i art. 18d. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dotyczącym rent 

rodzinnych, ponieważ projektowana regulacja nie zawiera 

zmian w zakresie rent inwalidzkich i rodzinnych.  
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Uwaga uwzględniona w części dotyczącej przekazywania 

składek do ZUS przez uzupełnienie uzasadnienia. 

W projektowanych art. 18d ust. 2 obu zmienianych ustaw, 

wprowadza się nadto analogiczne zasady dotyczące 

nieprzekazywania składek na ubezpieczenie społeczne za 

okresy służby (co najmniej 25 lat) w przypadku odejścia ze 

służby z przyczyn wskazanych w ustawach przed 

ukończeniem 55 lat życia. Ma to na celu uniknięcie 

odprowadzenia składek za okresy służby za które nabędzie 

się świadczenie emerytalne po ukończeniu 55 lat życia. 

Ponadto w  art. 18d ust. 3 obu ustaw wprowadzone są 

również dwa wyjątki od powyższej reguły. Po pierwsze, 

składki przekazuje się w przypadku, gdy były 

funkcjonariusz lub żołnierz umrze przed ukończeniem 

wymaganego wieku (55 lat), co ma umożliwić nabycie 

przez uprawnione osoby prawa do renty rodzinnej z 

systemu powszechnego. Po drugie, składki są przekazywane 

na wniosek byłego funkcjonariusza lub żołnierza w związku 

ze złożonym przez niego wnioskiem o zaliczenie okresów 

służby, jako okresów składkowych wraz ze złożeniem 

wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy z systemu 

powszechnego. Należy również nadmienić, że zostaje 

utrzymana w stosunku do funkcjonariuszy i żołnierzy 

przyjętych do służby od 1 stycznia 2013r., zasada zawarta w 

art. 19 obu ustaw emerytalnych, iż w wymienionych w 

ustawie przypadkach szczególnych w związku ze służbą, 

renta inwalidzka może być przyznana w przypadku 

powstania inwalidztwa w okresie do 3 lat po zwolnieniu ze 

służby. Podobnie w przypadku rent rodzinnych, zgodnie z 

art. 23 obu ustaw emerytalnych, renta rodzinna przysługuje 

uprawnionym członkom rodziny, jeżeli śmierć 

funkcjonariusza lub żołnierza, w sytuacjach szczególnych 

związanych z pełnioną służbą, nastąpiła w okresie do 3 lat 

po zwolnieniu ze służby. 
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12 Służba 

Kontrwywiadu 

Wojskowego 

Wątpliwości budzi treść art. 2 pkt 2 projektu, ustalającego brzmienie art. 

18b i art. 18d w zestawieniu z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy 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.). 

 

Uwaga uwzględniona w części dotyczącej przekazywania 

składek do ZUS przez uzupełnienie uzasadnienia.  

(patrz punkt 3)  

 

13 Centralne  

Biuro 

Antykorupcyjne 

Z analizy przepisów art. 2 projektu ustawy, w szczególności art. 18a ust. 

1 i 2 wynika, ze funkcjonariuszowi przyjętemu po dniu 31 grudnia 2012 

r. nie przysługuje emerytura na zasadach i w  wysokości określonych w 

niniejszym rozdziale, jeżeli przed przyjęciem do służby pełnił zawodową 

służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której został powołany 

przed dniem 1 stycznia 2013 r. W świetle przywołanych regulacji 

pojawia się bowiem wątpliwość, czy przepis art. 18a ust. 2 projektu 

ustawy obejmuje również funkcjonariuszy służb, o których mowa w art. 

18a ust. 1. Tym samym czy funkcjonariuszowi 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, przyjętemu do 

innej służby po dniu 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwała emerytura 

na nowych zasadach. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest 

usuniecie wątpliwości poprzez przyjęcie art. 18a ust. 1 w brzmieniu: 

 „Art. 18a ust. 1.Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby po raz 

pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do służby, emerytura przysługuje na 

zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale., 

lub przyjęcie art. 18a ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza przyjętego do 

służby po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed przyjęciem do służby 

pełnił zawodową służbę wojskową, służbę w 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, lub służbę kandydacką, 

 

Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie projektu 

ustawy. 
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do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.”. 

Przyjęcie proponowanej zmiany pozwoli usunąć wątpliwości 

przedstawione powyżej. 

14 Minister Obrony 

Narodowej 

Wnoszę o uwzględnienie w projekcie zmiany art. 1 pkt 1 poprzez 

nadanie art. 18d ust. 3 brzmienia: 

„3. Przepisu  ust. 2 nie stosuje się na wniosek żołnierza o zaliczenie 

okresów służby jako okresów składkowych albo w  przypadku, gdy 

śmierć żołnierza nastąpiła przed dniem nabycia prawa do emerytury. W 

takim przypadku przekazuje się składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe za ten okres służby na zasadach przewidzianych w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a 

żołnierzowi lub członkom jego rodziny nie przysługują emerytura lub 

renta przewidziane w niniejszej ustawie.”. 

Istotą wprowadzenia tej zmiany jest wskazanie, że po złożeniu przez 

żołnierza wniosku o zaliczenie okresów służby jako okresów 

składkowych, za okres służby wojskowej odprowadza się składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W razie przekazania składek, 

żołnierzowi oraz członkom jego rodziny nie przysługiwałyby już 

świadczenia przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym. 

Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie 

uzasadnienia. 

15 Rządowe 

Centrum 

Legislacji 

Proponuje się poddać ponownej analizie przyczyny zwolnienia ze służby 

niebędące po stronie funkcjonariusza lub żołnierza określone 

w dodawanym art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz 

art. 18d ust. 1 ustawy 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.  

Zwraca się uwagę na niespójność między przesłankami dotyczącymi 

żołnierzy zawodowych a funkcjonariuszy, polegającą na pominięciu w 

odniesieniu do policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

strażaków, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie uzasadnienia. 

 

Wskazano, że  wymienione  przypadki są odmienne  

i wynikają ze specyfiki służb objętych projektowaną 

ustawą. Projektodawca uwzględniając tę odmienność, 

wyszczególnił w poszczególnych ustawach pragmatycznych 

te okoliczności zwolnienia funkcjonariusza lub żołnierza 

zawodowego, które umożliwią nabycie prawa do emerytury 

w przypadku gdy zwolnienie ze służby następować będzie  

z przyczyn będących po stronie organu.  
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Wywiadu Wojskowego przesłanki zwolnienia ze względu na ważny 

interes służby, podczas gdy w odniesieniu do żołnierzy zawodowych 

analogiczny przepis uwzględnia zwolnienie w związku z potrzebami Sił 

Zbrojnych, za pisemną zgodą żołnierza (art. 112 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych). 

Taka niespójność może wywołać zarzut niezgodności z zasadą równości 

podmiotów i wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Odnosząc się nadto do katalogu przesłanek zawartego w art. 18d ust. 1 

ustawy 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 uzasadnienia wymaga również uregulowanie 

przesłanek zwolnienia ze służby, które nie zostały uwzględnione wobec 

pozostałych służb, a mianowicie w odniesieniu do : 

1) funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego – art. 61 ust. 

4 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy o CBA, 

2) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu – art. 57 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy o 

ABW oraz AW, 

3) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Wywiadu Wojskowego – art. 16 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 4 

ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW 

- czyli niewyrażenie zgody na przeniesienie na niższe stanowisko 

służbowe jako przyczyna zwolnienia ze służby, 

4) funkcjonariuszy Służby Więziennej – art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

SW, czyli osiągnięcie 30-letniego stażu służby. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że jako przesłankę zwolnienia ze służby 

uznano orzeczenie trwałej niezdolności do służby przez komisję 

lekarską, natomiast nie uwzględniono przesłanki upływu 12 miesięcy od 

dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Wymaga to uzasadnienia z 

uwagi na fakt, iż istota obu tych przesłanek jest tożsama, tzn. jest nią 

choroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga uzupełniona poprzez uzupełnienie uzasadnienia. 

 

Wśród przyczyn niebędących po stronie funkcjonariusza lub 

żołnierza zawodowego wskazano takie przypadki jak 

likwidacja jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacja 

połączona ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli 

przeniesienie danej osoby do innej jednostki bądź na niższe 

stanowisko nie jest możliwe. Przyczyną może też być 

orzeczenie lekarskie o trwałej niezdolności do służby przez 

właściwą komisję lekarską. 
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16 Agencja 

Wywiadu 

W art. 2 projektu w pkt 2 nowoprojektowanemu art. 18a ust. 2 proponuję 

nadać brzmienie: 

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza przyjętego do 

służby po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

pełnił służbę w formacji lub służbie określonej w ust. 1, zawodową służbę 

wojskową lub służbę kandydacką.”. 

Literalna wykładnia proponowanego w projekcie brzmienia przepisu art. 

18a ust. 2, w kontekście treści art. 18a ust. 1, może nasuwać 

wątpliwości, czy funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby art. w 

Agencji Wywiadu do dnia 31 grudnia 2012 r. i przyjmowanemu po tym 

dniu do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, państwowej Straży Pożarnej albo Służbie Więziennej 

będzie przysługiwała emerytura na zasadach i w wysokości określonej w 

nowoprojektowanych przepisach,  czy też w dotychczas obowiązujących 

regulacjach prawnych. Brzmienie art. 18a ust. 2 wyłącza bowiem w 

sposób jednoznaczny stosowanie nowych przepisów wyłącznie wobec 

funkcjonariuszy przyjętych do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, po dniu 31 

grudnia 2012 r., jeżeli przed przyjęciem do służby pełnili zawodową 

służbę wojskową lub służbę kandydacka. 

Przedstawionych powyżej wątpliwości nie rozwiewa również analiza 

uzasadnienia projektowanej ustawy, w części dotyczącej kategorii 

funkcjonariuszy wyłączonych spod działania nowych regulacji 

prawnych. Jako nieobjętą nowym systemem emerytur mundurowych 

wymieniono w uzasadnieniu do projektu (vide str. 3) tylko jedną 

kategorię funkcjonariuszy tj. funkcjonariuszy przyjętych do służby po 

dniu 31 grudnia 2012 r. w sytuacji, gdy przed przyjęciem do służby 

pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której 

zostali powołani przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. 

Pragnę przy tym zauważyć, iż przedstawiona uwaga ma, jak należy 

 

 Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie  

projektu ustawy. 
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sądzić, charakter wyłącznie doprecyzowujący zamierzenia i intencje 

projektodawcy. 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o nadanie w art. 2 

projektu w pkt 2 nowoprojektowanemu art. 18a ust. 2 ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

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 

zaproponowanego powyżej brzmienia, a także uzupełnienie uzasadnienia 

w sposób odpowiadający treści projektu i odzwierciedlający intencje 

projektodawcy.  

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne jakie może nasuwać, użyte w 

proponowanej treści art. 18f ust. 3. określenie „przeciętne uposażenie 

funkcjonariuszy obowiązujące w danym roku kalendarzowym”, 

proponuję dodać w przepisach ogólnych nowelizowanej ustawy, w art. 3 

w ust. 1, definicję pojęcia „przeciętne uposażenie” w brzmieniu: 

„8a) przeciętne uposażenie funkcjonariuszy – uposażenie 

funkcjonariuszy w danym roku kalendarzowym stanowiące 

wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według 

odrębnych zasad określa corocznie ustawa budżetowa;”. 

Mając na uwadze specyfikę działania Agencji Wywiadu i realizacji przez 

jej funkcjonariuszy ustawowych zadań tej Agencji, proponuję 

rozważenie możliwości wprowadzenia do projektu, przepisu 

przewidującego podwyższanie o 1% podstawy wymiaru emerytury dla 

funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 

grudnia 2012 r., za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w służbie 

wywiadowczej za granicą. Identyczna regulacja prawna obowiązuje w 

stosunku do funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę art. w Agencji 

Wywiadu (vide art. 15 ust. 2 pkt 2 lit. D ustawy z 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja wykracza poza obszar 

projektowanej regulacji. 
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Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz.U z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.). 

17 Centralne Biuro 

Antykorupcyjne 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn.zm.), jeżeli 

funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia 

prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od 

uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. 

do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. Nr 137, poz. 887, z późn.zm.). W stosunku do przywołanej regulacji 

pojawia się wątpliwość co do zasadności przekazywania składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe funkcjonariusza w sytuacji: 

a) przyjęcia do innej służby objętej przepisami o zaopatrzeniu 

emerytalnym, 

b) bezpośrednio po zwolnieniu, 

c) przed nabyciem emerytury policyjnej. 

Wydaje się, że w tej sytuacji przekazywanie składek do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych nie powinno mieć charakteru obligatoryjnego. 

W związku z powyższym wnioskuję o dodanie w ustawie z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, 

poz. 708, z późn.zm.) przepisu art. 80a w brzmieniu: 

„Art. 80a. 1. Przepisu art. 80 nie stosuje się do funkcjonariuszy, którzy w 

ciągu 60 dni po zwolnieniu z CBA podejmują służbę w Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Celnej, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, lub Służbie 

Wywiadu Wojskowego lub zawodową służbę wojskową. 

2. Właściwe jednostki organów, o których mowa w ust.1, niezwłocznie 

informują CBA o fakcie podjęcia w nich służby przez funkcjonariusza 

zwolnionego ze służby w CBA.” 

W przypadku przyjęcia wniosku zasadnym jest dodanie tożsamych 

regulacji w pozostałych ustawach służb objętych przepisami o 

zaopatrzeniu emerytalnym lub uregulowaniu tej materii w ustawy z dnia 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja wykracza poza obszar 

projektowanej regulacji. 
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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.). 

18 Centralne Biuro 

Antykorupcyjne 

Proponuję zmianę art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy (...) polegającą na rozszerzeniu 

możliwości wzrostu emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby 

po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. w brzmieniu: 

„Art. 15a. Emerytura dal funkcjonariusz, który został przyjęty do służby 

po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej 

wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 

ust. 15.”. 

Przyjęcie proponowanej regulacji pozwoli usunąć nierówność w 

ustalaniu wzrostu podstawy wymiaru emerytury funkcjonariuszy 

przyjętych do służby po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r. 

oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 

stycznia 1999 r.  

 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przedstawiona propozycja wykracza poza obszar 

projektowanej regulacji. 

19 Minister Pracy  

i Polityki 

Społecznej 

Uzupełnić należy publikatory ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych w art. 1 pkt 1 (dodawany art. 18d ust. 

2) i art. 2 pkt 2 (dodawany art. 18d ust. 2) projektu; 

Uwaga o charakterze legislacyjnym uwzględniona poprzez 

uzupełnienie projektu ustawy. 

20 Minister Pracy  

i Polityki 

Społecznej 

Wydaje się, że zawarta w art. 1 pkt 3 projektu ustawy projektowana 

regulacja art. 32b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, stwarza wrażenie, że sposób ustalania 

nowej podstawy wymiaru emerytury w sposób określony w art. 5 ust. 1 

albo art. 18 f zależy od wniosku emeryta. Z tego powodu proponuje 

dodać, że nową podstawę wymiaru emerytury ustala się                

w sposób określony odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo w art. 18 f; 

 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie  projektu 

ustawy. 

21 Minister Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Ww. uwaga odnosi się także do zawartych w art. 2 pkt 4 projektu ustawy 

projektowanych regulacji art. 33b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie  projektu 

ustawy. 



 19 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin; 

22 Minister 

Finansów 

Wątpliwości budzą zaproponowane w projekcie ustawy  przepisy 

dotyczące: 

 doliczania do wysługi emerytalnej czynnej służby wojskowej w 

ramach Narodowych Sił Rezerwowych, w przypadku gdy emerytura 

wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru (art. 1 dot. art. 18 g), 

 zaliczania do wymiaru wysługi emerytalnej funkcjonariuszom Straży 

Granicznej za 1 rok służby półtora roku służby (art. 2 dot. art. 16a), 

 wliczania do wysługi emerytalnej okresu urlopu wychowawczego (do 

3 lat) traktując go na równi z okresem służby czynnej (art. 1 i 2 dot. 

art. 18c). 

Ponadto: 

 w art. 1 dot. art. 18b ust. 2 nie podano publikacji ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych,  

 w art. 2 dot. art. 18d pkt 8 wydaje się, że nieprawidłowo przywołany 

został pkt 3 w  art. 96 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej 

Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie projektu 

ustawy. 

 

23 Komendant 

Główny Straży 

Granicznej 

Stanowisko zawierające propozycję brzmienia przepisów dotyczących 

sposobu wyliczania podstawy emerytury. 

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 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 

oraz niektórych innych ustaw (projekt 10.01.2012 - wersja ostateczna). 

l. W przypadku rezygnacji w nowelizowanej ustawie z dnia  18 lutego  

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z przepisu art.l6a 

przewidującego zaliczenie do wymiaru wysługi emerytalnej za l rok 

służby półtora roku służby funkcjonariuszom służby stałej pełniącym 

służbę w placówce Straży Granicznej oraz w składzie etatowych załóg 

jednostek pływających Straży Granicznej, koniecznym staje się 

opracowanie przepisu przejściowego, zapewniającego zachowanie 

funkcjonariuszom nabywającym prawo do emerytury policyjnej, na 

 

Uwaga  zostanie uwzględniona.  

Zrezygnowano z wprowadzania art. 16a, zostanie dodany 

przepis przejściowy w brzmieniu: 

 

„Art. X. Funkcjonariuszom Straży Granicznej okresy służby, 

o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

pełnionej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. zalicza 

się do wysługi emerytalnej w rozumieniu ustawy 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, na zasadach dotychczasowych.”. 
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podstawie art.  74 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, uprawnienia do 

zwiększenia wysługi emerytalnej, poprzez zaliczenie do niej za l rok 

służby półtora roku służby, pełnionej do dnia 31 grudnia 2013 r. Wobec 

powyższego proponuje się po art. 8 projektu ustawy dodać art. 8a w 

brzmieniu: 

„Art. 8a l. Funkcjonariuszom Straży Granicznej okresy służby, o których 

mowa w art.  74 ust.  2  ustawy z dnia  12  października  1990  r.  o  

Straży Granicznej  w  brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, pełnionej do dnia 31 grudnia 2012 r. zalicza się do 

wysługi emerytalnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu   emerytalnym   funkcjonariuszom Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin, na zasadach dotychczasowych, bez 

względu na datę nabycia prawa do emerytury policyjnej. 

2.  Na  wniosek  funkcjonariusza  Straży  Granicznej  właściwa  komórka 

organizacyjna do spraw kadrowych jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, w której pełni służbę, udostępnia pisemną informację o 

okresie służby, o którym mowa w ust. l, pełnionej do dnia 31 grudnia 

2012 r.”. 

Projektowany przepis przejściowy wiąże się ze zniesieniem z dniem l 

stycznia 2013 r. regulacji zawartej w art. 74 ust. 2 ustawy o Straży 

Granicznej na podstawie której funkcjonariuszom pełniącym służbę w 

placówkach SG (wcześniej strażnicach i granicznych placówkach 

kontrolnych SG) oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających 

SG zalicza się do wymiaru wysługi emerytalnej za l rok służby półtora 

roku służby. Takie rozwiązanie obowiązuje z dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 

Istotą projektowanego przepisu jest uwzględnienie, przy ustaleniu 

wymiaru wysługi emerytalnej funkcjonariusza pełniącego służbę, o 

której mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej okresów takiej 

służby pełnionej do dnia 31 grudnia 2012 r. a więc do dnia 

poprzedzającego zniesienie regulacji zawartej w art. 74 ust.2. 

Wprowadzenie przepisu przejściowego określającego sytuację prawną 

funkcjonariuszy, którym na podstawie obowiązującego do dnia 31 
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grudnia 2012 r. prawa ustala się wymiar wysługi emerytalnej w sposób 

wskazany powyżej, wynika z konieczności  poszanowania  zasady  

ochrony  praw  nabytych  wynikającej z orzecznictwa Trybunału  

Konstytucyjnego.  Zakazane jest,  w  świetle  zasad przyzwoitej 

legislacji, arbitralne znoszenie lub ograniczenie praw podmiotowych. 

Zauważyć należy, że możliwość zmiany sytuacji prawnej 

funkcjonariuszy - zniesienie istniejącego obecnie sposobu ustalenia 

wymiaru wysługi emerytalnej - wiązać się musi z ochroną stanu 

prawnego, w którym spełnione zostały przesłanki 

warunkujące nabycie prawa tj. faktyczne pełnienie służby w sposób 

określony w art.  74  ust.  2.  Projektowana regulacja służy również 

realizacji  podstawowej zasady przyzwoitej legislacji, którą jest zasada 

zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

W przepisie przejściowym zawarto ponadto normę stanowiącą tytuł 

prawny uzyskania przez funkcjonariusza pisemnej informacji o okresie 

służby, której pełnienie warunkuje ustalenie wymiaru wysługi 

emerytalnej w sposób, o którym mowa w- art. 74 ust. 2. Informację taką, 

na wniosek funkcjonariusza sporządzać będzie  komórka  organizacyjna  

właściwa  w  sprawach  kadrowych  jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, w której pełni służbę. 

Uzasadnieniem dla wprowadzenia przedmiotowej regulacji jest potrzeba 

zapewnienia pełnego dostępu funkcjonariuszy do informacji 

dotyczących stanów faktycznych  kształtujących  prawo  do  emerytury  

policyjnej  niezależnie  od istniejących regulacji prawnych 

(zaświadczenie o przebiegu służby) na podstawie, których ustala się 

okresy służby zaliczone do wysługi emerytalnej. 

 

2. Celem zapewnienia jednoznaczności   projektowanych   przepisów   

art.   18f  ust.  l  - 3 ww. ustawy, nowelizowanej w art. 2, a tym samym 

uniknięcia konieczności stosowania ich szczegółowej wykładni, 

uzasadnionym wydaje się rozważenie propozycji nadania następującego 

brzmienia tym przepisom: 

„Art. 18f. l. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza stanowi 

przeciętne miesięczne uposażenie należne za okres wybranych przez 

niego kolejnych  3  lat  kalendarzowych,  zwane  dalej  „podstawą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona.  
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emerytury". 

2. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza lat, o których mowa 

w ust. l, podstawę emerytury wylicza się za okres kolejnych 3 lat 

kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

3. W celu wyliczenia podstawy emerytury: 

1)    sumuje  się uposażenia za każde 12  miesięcy    lat uwzględnianych 

w okresie, o którym mowa w ust. l albo ust. 2, dodając do sum uposażeń 

za każdy rok nagrodę roczną przyznaną funkcjonariuszowi za ten rok; 

2) oblicza się ilorazy każdej z sum za dany rok kalendarzowy, o których 

mowa w pkt l, przez dwunastokrotność obowiązującego w  danym  roku  

przeciętnego uposażenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustaw 

odpowiednio o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o 

Agencji Wywiadu, o Służbie Kontrwywiadu  Wojskowego,  o  Służbie  

Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o 

Straży Granicznej, o Biurze Ochrony Rządu, o Państwowej Straży 

Pożarnej oraz o Służbie Więziennej, wyrażając go w liczbach 

zaokrąglonych arytmetycznie do dwóch miejsc po przecinku; 

3)  ustala  się  wskaźnik  wysokości  podstawy  emerytury  jako średnią 

arytmetyczną ilorazów, o których mowa w pkt 2, wyrażając go w 

procentach zaokrąglonych arytmetycznie do dwóch miejsc po przecinku; 

4) oblicza się iloczyn wskaźnika wysokości podstawy emerytury i 

przeciętnego uposażenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustaw 

wymienionych w pkt 2, obowiązującego w dniu zwolnienia 

funkcjonariusza ze służby." 

Niniejsza propozycja zmian redakcyjnych w projektowanym art. 18f 

nowelizowanej ustawy wiąże się z potrzebą: 

1)  doprecyzowania w ust. l znaczenia  określeń:    „średnie  uposażenie 

funkcjonariusza należne przez okres...",  poprzez zastąpienie ich 

wyrazami: „przeciętne miesięczne uposażenie należne za okres", 

uwzględniając fakt, iż pojęcie „uposażenie" zostało określone w art. 3 

ust. l pkt 8 nowelizowanej ustawy, jako uposażenie zasadnicze wraz z 

dodatkami o charakterze stałym i nagrodą roczną; projektowane 

rozwiązanie ma na celu uniknięcie wątpliwości pojawiającej się na 

gruncie projektowanego przepisu ust. 3 pkt l, w którym projektodawca 

posługuje się pojęciem; „sumy kwot uposażeń należnych w okresie 
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każdego roku ..."; ujednolicenie sposobu wskazania omawianego okresu, 

poprzez użycie wyrazów: „za okres", pozwoli na uniknięcie wątpliwości 

dotyczących faktycznych należności funkcjonariusza za ten okres; 

2) ujednolicenia przepisu w ust.2, analogicznie jak w ust.  l,  

uwzględniając rozróżnienie momentu (daty)  powstania należności od 

okresu, za który  należność ta powstała - np. należności z tytułu nagrody 

rocznej za rok poprzedni powstaje po dniu l stycznia następnego roku; 

3) zapewnienia w ust. 3 jasności algorytmów naliczeń, używając 

jednoznacznie określonych pojęć i określeń właściwych dla arytmetyki, 

poprzez: 

a)  użycie w pkt  1 określenia sumy uposażenia za  każde 12 miesięcy dla 

potrzeb wyliczenia podstawy emerytury, 

b) zastosowanie w pkt 2 określeń: „ilorazy każdej z sum za dany rok 

kalendarzowy, o których mowa w pkt 1, przez dwunastokrotność 

obowiązującego w danym roku przeciętnego uposażenia, ….” zamiast: 

„stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego 

uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego …”, wobec faktu, iż w 

projekcie nie wskazano, o które sumy kwot chodzi, a także co oznacza 

pojęcie: „roczna kwota przeciętnego uposażenia”, jakiej populacji 

funkcjonariuszy kwota ta dotyczy oraz na jakiej podstawie obowiązuje 

ona w danym roku kalendarzowym, 

c) odstąpienia w pkt 4 znaczenia przewidywanego do uzyskania 

iloczynu, wobec niedookreślenia w projekcie pojęcia: „uposażenia 

obowiązującego w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby”. 

24 Centralne Biuro 

Antykorupcyjne 

Uzasadnienie projektu ustawy należy uzupełnić o kwestię dotyczącą 

wejścia w życie przepisów art. 18i ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h 

zmienianej w art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 

Wydaje się, że wejście w życie przywołanych regulacji dopiero w 2025 

r. wymaga uzasadnienia. 

Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie 

uzasadnienia 

25 Minister Obrony 

Narodowej 

Proponuję dokonać następujących zmian o charakterze redakcyjnym w 

uzasadnieniu do projektu ustawy: 

1) na str. 1 w czwartym wierszu pierwszego akapitu wyraz 

„uzasadnionym” zastąpić wyrazem „uzasadnione”; 

2) na str. 2 w wierszu trzecim trzeciego akapitu wyraz „Istotnym” 

zastąpić wyrazem „Istotny”; 

Uwagi o charakterze redakcyjnym zostały 

uwzględnione w treści uzasadnienia do projektu ustawy. 
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3) na str. 6 w wierszu drugim pierwszego akapitu po wyrazie „służby” 

dopisać wyraz „kalendarzowych”; 

4) na str. 6 w wierszu szóstym pierwszego akapitu wyraz „Istotnym” 

zastąpić wyrazem „Istotne” oraz po wyrazie „lat” dopisać wyraz 

„kalendarzowych”; 

5) na str. 6 w wierszu trzynastym pierwszego akapitu skreślić wyraz 

„ustalenia” 

6) na str. 6 w wierszu pierwszym drugiego akapitu wyrazy „wymiar 

emerytury” zastąpić wyrazem „emerytura”; 

7) na str. 8 w wierszu pierwszym drugiego akapitu wyraz „ilość” 

zastąpić wyrazem „liczby”; 

8) na str. 8 w wierszu dwudziestym drugim powinno być „2043 r.” 

zamiast „2042 r.”. 

26 Rządowe 

Centrum 

Legislacji 

Uzasadnienia wymaga proponowany przepis art. 18b ust. 2 ustawy 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.) z uwagi na fakt wprowadzenia odmiennego uregulowania niż w 

dotychczasowym systemie, w którym nie przewidywano wyłączenia 

z okresu służby wojskowej, od którego jest uzależnione nabycie prawa 

do emerytury, okresu, o którym mowa w art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tj. okresu 

pozostawania w rezerwie kadrowej w związku z podjęciem przez 

żołnierza pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, a 

co przewiduje projektowana ustawa. 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie uzasadnienia do 

projektu ustawy. 

 

W projektowanej ustawie zaproponowano wyłączenie  

z wysługi emerytalnej czasu pozostawania przez żołnierza 

zawodowego w rezerwie kadrowej w związku z podjęciem 

przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych 

strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej 

między tym żołnierzem a taką organizacją (art. 20 ust. 1a 

wojskowej ustawy pragmatycznej). Żołnierz zawodowy  

w tym okresie nie wykonuje obowiązków służbowych oraz 

nie otrzymuje uposażenia i innych należności pieniężnych. 

Zatem okres ten jest odpowiednikiem urlopu bezpłatnego, 

stąd zamieszczona w projekcie ustawy propozycja  

niewliczania tego okresu do stażu zawodowej służby 

wojskowej. 

27 Rządowe 

Centrum 

Legislacji 

Nadto w uzasadnieniu do projektu należy wskazać przyczyny dodania 

art. 16a 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 

Zrezygnowano z dodania przepisu  
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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.). 

28 Rządowe 

Centrum 

Legislacji 

Uzasadnienia wymaga także przyjęta data wejścia w życie art. 18i 

ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h ustawy zmienianej w art. 2 

projektowanej ustawy, tj. przyjęcie daty 1 stycznia 2025 r. 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie uzasadnienia do 

projektu ustawy. 

Wprowadzony interwał czasowy ma skłonić 

funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, zainteresowanych 

korzystaniem z nowego systemu emerytalnego, do 

dłuższego pozostawania w służbie, a tym samym 

spowodować wydłużenia ich aktywności zawodowej. 

Jednocześnie wprowadzony okres przejściowy ma 

wyeliminować możliwość przejścia na emeryturę w ramach 

nowego systemu emerytalnego na warunkach 

korzystniejszych niż uzyskanych w ramach obowiązującego 

tylko i wyłącznie z powodu gdyby tego okresu nie było. 

29 Minister Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Uzupełnienia wymaga uzasadnienie projektu ustawy z uwagi na 

nieprzedstawienie zawartych w art. 1 pkt 1 projektu ustawy 

projektowanych regulacji art. 18d ust. 2   i 3 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i zawartych w art. 2 

pkt 2 projektu ustawy projektowanych regulacji art. 18d ust. 2 i 3 ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 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. 

W tym stanie rzeczy zasadnym jest uzupełnienie uzasadnienia o 

wyczerpujące wyjaśnienie regulowanych kwestii wskazanymi 

przepisami; 

 

 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie uzasadnienia do 

projektu ustawy. 

  

 

30 Minister 

Finansów 

W uzasadnieniu nie zawarto kluczowych informacji o prognozowanym 

kształtowaniu się wydatków na świadczenia emerytalne przed i po 

wprowadzeniu zmian w horyzoncie do roku 2042. Dopiero takie dane 

pozwoliłyby ocenić w jakim stopniu proponowane zmiany wpłyną na 

wydatki przeznaczone na świadczenia emerytalne służb mundurowych. 

Podana całościowa kwota oszczędności na lata 2028-2042 takiej oceny 

nie umożliwia, także ze względu na inflację, którą prawdopodobnie 

Uzasadnienie do projektu ustawy w zakresie  

OSR zostało uzupełnione. 
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uwzględniono przy szacunkach. 

Z treści uzasadnienia nie wynika przy jakich założeniach zostały 

oszacowane skutki finansowe projektowanej zmiany, nie wiadomo czy 

wielkości te podane są w cenach stałych czy bieżących. Poza tym 

wyjaśnienia wymaga znacząca różnica skutków finansowych w roku 

2028 między szacunkiem dla kategorii „żołnierze zawodowi” (6 mln zł), 

a kategorii „funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego” (52 mln zł). Z danych zawartych w uzasadnieniu 

wynika, iż wydatki na emerytury i renty w resorcie obrony narodowej w 

2010 r. wyniosły 5,4 mld zł, a z kolei w resorcie spraw wewnętrznych – 

6,1 mld zł. Przy założeniu armii zawodowej na poziomie 100 tys. osób  

poziom oszczędności w pierwszych latach wydaje się niski. 

W związku z tym, że coroczne wydatki z budżetu państwa na 

finansowanie potrzeb obronnych RP wynoszą nie mniej niż 1,95% PKB 

z roku poprzedniego, oszczędności z tytułu wprowadzenia zmian w 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy nie zostaną „odzyskane” przez 

budżet państwa lecz prawdopodobnie zostaną przeznaczone na 

finansowanie innych wydatków obronnych państwa. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy skutki finansowe proponowanych 

zmian winny być przedstawione odrębnie dla każdej ze służb wraz ze 

szczegółową kalkulacją tych skutków oraz przyjętymi założeniami do 

ich wyliczenia. 

31 Kancelaria 

Prezesa Rady 

Ministrów 

OSR należy uzupełnić o: 

1) przedstawienie skutków wprowadzenia zaproponowanych 

rozwiązań na zdyskontowane strumienie wypłat emerytur 

mundurowych wybranych kategorii funkcjonariuszy, w tym w 

szczególności spełniających minimalne warunki dla uzyskania 

emerytury mundurowej przed i po wprowadzeniu proponowanych 

w projekcie zmian: 

2) wydłużenie horyzontu szacowania skutków finansowych 

wprowadzenia proponowanych w projekcie zmian na okres, w 

którym zostaną ujawnione pełne skutki wprowadzenia w życie 

proponowanych rozwiązań lub szczegółowego omówienia przyczyn 

Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie OSR. 

 

I. Zakłada się wzrost łącznej kwoty wypłacanych środków 

w stosunku do roku poprzedniego, średnio o: 3%, co roku w 

stosunku do systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy 

zawodowych a także o 4%, co roku w stosunku do systemu 

zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy.  

II. Od roku 2028 zakłada się stopniowy spadek liczby 

nowoprzyznawanych emerytur, z uwagi na faktyczne 

wejście w życie skutków projektowanej regulacji. Od roku 

2028 nie będą odchodzić na emeryturę funkcjonariusze i 
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braku takiej symulacji, 

3) przedstawienie skutków finansowych wprowadzenia 

proponowanych rozwiązań w rozbiciu na lata oraz poszczególne 

służby, a jeśli to możliwe także w podziale na skutki stanowiące 

efekt wprowadzenia poszczególnych rozwiązań, 

4) porównanie dla poszczególnych służb wysokości przeciętnych 

oczekiwanych stóp zastąpienia przed i po zmianie w zależności od 

okresu wysługi; 

5) przedstawienie relacji przeciętnych oczekiwanych stóp zastąpienia 

w systemie zaopatrzeniowym do przeciętnych oczekiwanych stóp 

zastąpienia w powszechnym systemie emerytalnym, w tym przy 

tych samych parametrach dotyczących stażu i wieku emerytalnego, 

6) przedstawienie przyjętych założeń demograficznych oraz 

makroekonomicznych, dotyczących w szczególności 

prognozowanego stanu zatrudnienia oraz liczby  

świadczeniobiorców jak również dynamiki wzrostu cen i 

nominalnych wynagrodzeń w latach 2013-2042, 

7) omówienie dynamiki wynagrodzeń w służbach mundurowych oraz 

rozkładu wynagrodzeń z wyszczególnieniem nagród oraz dodatków 

w celu uzasadnienia wyboru 3-letniego okresu służącego do 

ustalania podstawy wymiaru świadczenia. 

 

 

 

Jednocześnie, ze względu na wagę problemu, uzasadnienie do projektu 

ustawy powinno zostać uwzględnione o opis regulacji funkcjonujący w 

innych krajach OECD w tym zestawienie krajów nie mających 

odrębnych systemów oraz szczegółowy opis regulacji istniejących w 

krajach o odrębnym systemie zaopatrzenia emerytalnego służb 

mundurowych z wyszczególnieniem informacji o: 

- zakresie podmiotowym odrębnego systemu emerytalnego służb 

mundurowych, 

-  minimalnych wymogach dot. wieku i stażu służby dla uzyskania 

świadczenia emerytalnego; 

- regulacjach dot. podstawy wymiaru świadczenia; 

żołnierze ze stażem w służbie 15 lat, od roku 2029 nie będą 

odchodzić na emeryturę funkcjonariusze ze stażem 15-16 

lat, itd. aż do roku 2038 kiedy będą już odchodzić na 

emeryturę tylko funkcjonariusze i żołnierze ze stażem w 

służbie co najmniej 25 lat. Od ok. roku 2042 wszyscy 

funkcjonariusze i żołnierze odchodzący na emeryturę będę 

dodatkowo musieli osiągnąć projektowany wiek emerytalny 

55 lat życia.  

III. Symulacja nie uwzględnia niemożliwego do 

oszacowania na chwilę obecną wzrostu okresu pobierania 

świadczenia, z uwagi, na wydłużanie się przeciętnego czasu 

trwania życia. 

Prognozy dotyczące stopy zastąpienia: 

I. Obecna stopa zastąpienia dla kobiet i mężczyzn (relacja 

pierwszej emerytury do ostatniego uposażenia w 2010r.), na 

poziomie 68%, z zastrzeżeniem, że podstawą wymiaru 

emerytury jest uposażenie z ostatniego miesiąca służby. 

Stopa zastąpienia obliczona na podstawie średniego stażu 

emerytalnego wszystkich osób pobierających świadczenia 

wynosi 66,4%.  

II. Prognozowana stopa zastąpienia w nowym systemie ok. 

70%, dla kobiet i mężczyzn, przy założeniu, jako podstawy 

wymiaru średniego uposażenia z 3 lat służby. Do nabycia 

prawa do emerytury konieczne będzie, oprócz co najmniej 

25 lat służby, osiągnięcie wieku emerytalnego 55 lat życia, 

co prawdopodobnie spowoduje, iż średni staż w służbie 

wydłuży się i wyniesie ok. 30 lat (wskaźnik procentowy 

75% podstawy wymiaru). Jednocześnie podstawa wymiaru 

jako średnia z 3 lat służby, będzie przeciętnie niższa niż 

ostatnie uposażenie. 

III. Stopa zastąpienia w systemie powszechnym, zgodnie  

z danymi MPiPS, w 2010r. wyniosła 64,4% (jest to relacja 

przeciętnej emerytury przyznanej w 2010r. w stosunku do 

średniego wynagrodzenia w gospodarce).  
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- stopie zastąpienia dla wybranych kategorii funkcjonariuszy (w tym 

osoby o stażu 25 lat, przechodzącej na emeryturę w wieku 55 lat, osoby 

o stażu 30 lat przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat oraz, jeśli 

zasadne osoby po stażu 15 lat przechodzącej na emeryturę w wieku 40 

lat).Jednocześnie uprzejmie przypominam, iż przedkładana Ocena 

Skutków Regulacji powinna zawierać omówienie wyników 

przeprowadzonych konsultacji. 

 

32 Centralne Biuro 

Antykorupcyjne 

W odniesieniu do oceny skutków regulacji i podmiotów, na które 

oddziałuje regulacja zwracam uwagę, że projekt ustawy oddziałuje nie 

tylko na funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych do służby po dniu 31 

grudnia 2012 r., ale również funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych 

przed tym okresem. Zgodnie z założeniami projektu, funkcjonariusze i 

żołnierze pozostający w służbie w dniu wejścia w życie projektowanej 

ustawy będą mieli prawo wyboru między obowiązującym, a nowym 

systemem emerytalnym. Toteż wskazanie, że projekt ustawy oddziałuje 

tylko na funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych do służby po dniu 31 

grudnia 2012 r. należy uznać za niepełne. 

 

 

Uwaga uwzględniona poprzez doprecyzowanie 

uzasadnienia. 

 


