
Projekt z dnia 30 czerwca 2021 r. 

etap – uzgodnienia 

U S T AWA  

z dnia <data wydania aktu> 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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

oraz niektórych innych ustaw1) 

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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 

i 2320) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 15a dodaje się art. 15aa i art. 15ab w brzmieniu: 

„Art. 15aa. 1. Emerytura dla funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, który został przyjęty do służby po raz 

pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wynosi 40% 

podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy 

dalszy rok tej służby. 

2. Emeryturę podwyższa się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2-5. 

3. Emerytura dla funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, który w dniu zwolnienia 

ze służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok 

poprzedzających służbę: 

1) okresów składkowych, 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych oraz ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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2) okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 

31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia 

w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te 

ubezpieczenia. 

4. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie ust. 1-3, który 

w dniu zwolnienia ze służby posiadał co najmniej 25 lat służby i okresów z nią 

równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2,  dolicza się na jego wniosek do 

wysługi emerytalnej, przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania 

składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy 

wymiaru składek na te ubezpieczenia. 

5. Okresy, o których mowa w ust. 4, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli 

emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 

6. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 4, doliczanych do wysługi 

emerytalnej w myśl ust. 4 i 5 emeryturę obliczoną na podstawie ust. 1-3, zwiększa się 

o 1,3% podstawy jej wymiaru. 

7. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych 

dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 4, następuje 

z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po 

zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba 

że ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym. 

8. W razie przyznania podwyższenia, o którym mowa w ust. 3 lub zwiększenia, 

o którym mowa w ust. 6, umowa między członkiem otwartego funduszu emerytalnego 

a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na rachunku członka 

w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie przekazywane na dochody budżetu 

państwa. 

9. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 8, na dochody budżetu państwa 

następuje na podstawie zawiadomienia organu emerytalnego. 

Art. 15ab. 1. Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 15aa, ma prawo wyboru 

sposobu ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo 

w art. 15aa. 

2. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu 

złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.”; 
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2) w art. 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa 

w art. 15 lub w art. 15aa ust. 3 lub w art. 15e, okresów, o których mowa 

odpowiednio w art. 14 ust. 1 lub w art. 15aa ust. 4, okresy te dolicza się na wniosek 

osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na 

zasadach określonych odpowiednio w art. 14 lub w art. 15aa;”; 

3) w art. 33c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 15 lub art. 15a lub art. 15aa lub art. 18f stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105) w art. 111a w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje 

brzmienie: 

„b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15aa, art. 15c, art. 15e lub prawa do jej 

zwiększenia na podstawie art. 14 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, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 

i 2320);”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie 

ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa 

w ust. 3, w przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie: 

1) art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 grudnia 

1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 586 i 2320) lub 

2) art. 15, art. 15aa, art. 15c, art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na podstawie 

art. 14 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 
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Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320).”. 

Art. 4. 1. Emerytowi, którego prawo do emerytury policyjnej zostało ustalone na 

podstawie art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, a który został zwolniony ze służby w Policji, 

Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa lub Państwowej Straży Pożarnej i spełnia 

warunek określony w art. 15aa ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, któremu nie ustalono prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794), na jego wniosek, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, ustala się ponownie wysokość emerytury policyjnej, w sposób 

określony w art. 15aa ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Do postępowań dotyczących ustalenia prawa do emerytury policyjnej na podstawie 

art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz art. 1 pkt 1, 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

art. 15aa i art. 15ab ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Organ emerytalny informuje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy osoby, 

w sprawie których toczy się postępowanie, o którym mowa w ust. 2, o możliwości złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 15ab ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zgodność pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym  
Jolanta Płaza 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
01.07.2021 r. 


