
  

Druk nr 1353-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 
 

o poselskim projekcie ustawy 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 1140). 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1353 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu 

rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny 

po rozpatrzeniu  poprawek na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2008 r., 

wnoszą: 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące  poprawki: 

1) art. 1 nadać brzmienie: 
 
 
 



 
„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.) po art. 15a 
dodaje się art. 15b-15d w brzmieniu: 

„Art. 15b. W przypadku osoby, która pełniła służbę w charakterze żołnierza sił 
zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1944-1952 oraz sił 
zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1952-1989 w 
ramach: 

1) Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, 
2) Zarządu Głównego Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki, 
3) Informacji Wojskowej, 
4) Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
5) Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
6) innych służb Sił Zbrojnych prowadzących działania operacyjno-

rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni 
oraz w okręgach wojskowych 

 - emerytura wynosi 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w 
Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r. 

Art. 15c. 1. 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. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Okresu, w którym osoba ta była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego nie wlicza się do stażu służby w Wojsku Polskim, o którym 
mowa ust. 1. 

Art. 15d. Do osób, o którym mowa w art. 15b i 15c nie stosuje się art. 15 ust. 1.”.”; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
2) w art. 2: 

a) w pkt 2, w art. 13a ust. 1 nadać brzmienie: 
„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.”, 

b) w pkt 3, w art. 15b ust. 3 nadać brzmienie: 
„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.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- przyjąć  



 
 
 

3) w art. 2 w pkt 3, w art. 15b ust. 1 nadać brzmienie: 
„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) 1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze 
służbą, o których mowa w art. 13. 

Przepisy art. 14 oraz 15 z wyłączeniem art. 15 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
4) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. 1. W stosunku do osób będących członkami Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego organy emerytalne właściwe według przepisów ustawy, o 
której mowa w art. 1, dokonają z urzędu ponownego ustalenia prawa do 
świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie do sądu odwołania 
od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

2. W przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w 
art. 13a ustawy, o której mowa w art. 2, wynika, że pełniły służbę w latach 
1944-1990 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 które w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują 
świadczenia przyznane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2, 
organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy, o której mowa w 
art. 2, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego 
ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie 
do sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje 
wykonania decyzji. 

3. Wypłata świadczeń ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 następuje od dnia 1 
stycznia 2010 r.”. 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- przyjąć  

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt 2 i 4. 
 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2008 r. 

 Przewodniczący Komisji  Przewodniczący  Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych Polityki Społecznej i Rodziny 
 i Sprawozdawca    
  

 /-/ Marek Biernacki /-/ Sławomir Piechota   
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