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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 69. posiedzeniu w dniu 24 czerwca  2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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USTAWA 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym  
żołnierzy zawodowych 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)) w art. 15 po ust. 6 dodaje 
się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki pod-
wyższania emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając: 

1) normy roczne: 

a) godzin wykonywania lotów w składzie personelu latającego na 
samolotach naddźwiękowych oraz innych samolotach lub śmi-
głowcach, 

b) godzin i dni pełnienia służby w składzie załóg okrętów podwod-
nych oraz załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających, 

c) godzin przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu dla 
nurków i płetwonurków, 

d) służby w jednostce organizacyjnej przeznaczonej do fizycznego 
zwalczania terroryzmu, 

e) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kiero-
wania takimi czynnościami w służbie wywiadowczej za granicą, 

f) wykonywania zadań specjalnych lub kierowania działaniami spe-
cjalnymi w ramach służby w oddziałach specjalnych; 

2) liczbę skoków spadochronowych w roku wykonanych przez skocz-
ków spadochronowych; 

3) liczbę dni w roku, w których saperzy uczestniczyli w rozminowaniu i 
oczyszczaniu terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-
nych albo brali udział w szkoleniach poligonowych z wykorzystaniem 
materiałów wybuchowych lub pracach minerskich z wykorzystaniem 
tych materiałów; 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2007 
r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 
785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141 i Nr 36, poz. 204. 
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4) miesięczne okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w 
strefie działań wojennych.”. 

 

Art. 2. 

Żołnierzom zawodowym: 

1) którym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przysługiwało prawo podwyż-
szenia emerytury wojskowej i 

2) którzy pełnili zawodową służbę wojskową w dniu wejścia w życie niniejszej u-
stawy 

 − emeryturę wojskową, za okres zawodowej służby wojskowej pełnionej do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, podwyższa się na dotychczasowych zasadach, o 
ile nowe zasady nie są korzystniejsze. 

 

Art. 3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy, o której mowa w ust. 1, jednak nie 
dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 4. 

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

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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