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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy 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

(druk nr 411)

USTAWA 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.)

Art. 15a.
Emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej po raz
pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby
wojskowej i wzrasta według zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.

<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.>

USTAWA 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.)

Art. 13.
1.  Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej traktuje się:
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[1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, organów
bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem służby
określonej w ust. 2;]

<1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;>
<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.
zm.), na zasadach określonych w art. 15b, z wyjątkiem służby określonej w
ust. 2;>

2) służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
3) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli

funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w
Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;

4) okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony
przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu
Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia
31 stycznia 1992 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do służby w latach 1944-1956 w charakterze
funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa
publicznego, jeżeli przy wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz popełnił
przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste
obywatela i za to został zwolniony dyscyplinarnie, umorzono wobec niego postępowanie
karne ze względu na znikomy lub nieznaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa
czynu lub został skazany z winy umyślnej prawomocnym wyrokiem sądu.

<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.
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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.>

Art. 15a.
Emerytura dla funkcjonariusza, 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. 1 pkt 1 i ust. 2-5.

<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.
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.>


