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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 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, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

(druk nr 544)

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. 41.
[1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na
zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.]

<1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na
zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a – 6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i
10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), nie więcej
jednak niż o 25 % wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.>

2.  Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty
inwalidzkiej III grupy.

3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty
inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.
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4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 %
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z
tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub
wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami
służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Art. 44.
1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasiłkami i świadczeniami pieniężnymi, o których

mowa w art. 25, wypłacają organy emerytalne, określone w art. 32 ust. 1. Wypłaty
dokonuje się miesięcznie w dniu ustalonym jako termin płatności:

[1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku;]
<1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej

kasie oszczędnościowo-kredytowej;>
2) do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem:

a) poczty,
b) innych osób prawnych upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie

doręczenia świadczeń.
2. Zasiłek pogrzebowy organ emerytalny wypłaca niezwłocznie po jego przyznaniu.
3.  Wydatki na świadczenia pieniężne wraz z odsetkami za opóźnienia w wypłacie

świadczeń, koszty obsługi i przekazywania świadczeń oraz inne świadczenia
przewidziane w ustawie pokrywa się z budżetu państwa w części pozostającej
odpowiednio w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra
Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości.


