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USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
Uznajàc, ˝e system w∏adzy komunistycznej opiera∏
si´ g∏ównie na rozleg∏ej sieci organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, spe∏niajàcej w istocie funkcje policji
politycznej, stosujàcej bezprawne metody, naruszajàce podstawowe prawa cz∏owieka,
stwierdzajàc, ˝e wobec organizacji i osób broniàcych niepodleg∏oÊci i demokracji dopuszczano si´
zbrodni przy jednoczesnym wyj´ciu sprawców spod
odpowiedzialnoÊci i rygorów prawa,
dostrzegajàc, ˝e funkcjonariusze organów bezpieczeƒstwa pe∏nili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka
utraty zdrowia lub ˝ycia, korzystajàc przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian
za utrwalanie nieludzkiego systemu w∏adzy,
uznajàc, ˝e samozwaƒcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego s∏u˝y∏a utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce,
wyró˝niajàc postaw´ tych funkcjonariuszy i obywateli, którzy ponoszàc wielkie ryzyko stan´li po stronie wolnoÊci i krzywdzonych obywateli
— kierujàc si´ zasadà sprawiedliwoÊci spo∏ecznej
wykluczajàcà tolerowanie i nagradzanie bezprawia,
uchwala si´, co nast´puje:
Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.1))
po art. 15a dodaje si´ art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. W przypadku osoby, która by∏a cz∏onkiem
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego,
emerytura wynosi 0,7 % podstawy wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) okresy s∏u˝by w charakterze funkcjonariusza Urz´du Ochrony Paƒstwa;”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) okresy s∏u˝by w charakterze funkcjonariusza Policji paƒstwowej, Milicji Obywatelskiej, z wyjàtkiem s∏u˝by okreÊlonej
w ust. 2;
1b) okresy s∏u˝by w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz
treÊci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z póên. zm.3)), na zasadach
okreÊlonych w art. 15b, z wyjàtkiem s∏u˝by
okreÊlonej w ust. 2;”;
2) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Na wniosek organu emerytalnego
w∏aÊciwego wed∏ug niniejszej ustawy, Instytut Pami´ci Narodowej —
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu sporzàdza na
podstawie posiadanych akt osobowych i, w terminie 4 miesi´cy od dnia
otrzymania wniosku, przekazuje organowi emerytalnemu informacj´
o przebiegu s∏u˝by wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów.

———————
1)

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. 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 oraz z 2008 r. Nr 208,
poz. 1308.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954,
z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558 oraz
z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571,
Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.

Dziennik Ustaw Nr 24

— 2395 —

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe funkcjonariusza,
w tym imiona, nazwisko, nazwisko
rodowe, imi´ ojca oraz dat´ urodzenia. Wniosek zawiera równie˝ okreÊlenie ostatniego stanowiska oraz formacji lub jednostki organizacyjnej,
w której funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´
w dniu zwolnienia ze s∏u˝by.
3. Wniosek organu emerytalnego, o którym mowa w ust. 2, mo˝e byç przekazany w formie zbiorczej oraz w postaci elektronicznej.
4. Informacja o przebiegu s∏u˝by, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe funkcjonariusza,
o których mowa w ust. 2;
2) wskazanie okresów s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów;
3) informacj´, czy z dokumentów
zgromadzonych
w
archiwach
Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, ˝e
funkcjonariusz w tym okresie, bez
wiedzy
prze∏o˝onych,
podjà∏
wspó∏prac´ i czynnie wspiera∏ osoby lub organizacje dzia∏ajàce na
rzecz niepodleg∏oÊci Paƒstwa Polskiego.
5. Informacja o przebiegu s∏u˝by, o której mowa w ust. 1, jest równowa˝na
z zaÊwiadczeniem o przebiegu s∏u˝by
sporzàdzanym na podstawie akt osobowych przez w∏aÊciwe organy s∏u˝b,
o których mowa w art. 12.
6. Do informacji, o której mowa
w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego.”;
3) po art. 15a dodaje si´ art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. 1. W przypadku osoby, która pe∏ni∏a
s∏u˝b´ w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów, i która pozostawa∏a
w s∏u˝bie przed dniem 2 stycznia
1999 r., emerytura wynosi:
1) 0,7 % podstawy wymiaru — za
ka˝dy rok s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w latach
1944—1990;
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2) 2,6 % podstawy wymiaru — za
ka˝dy rok s∏u˝by lub okresów równorz´dnych ze s∏u˝bà, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz
pkt 2—4.
2. Przepisy art. 14 i 15 stosuje si´ odpowiednio.
3. Do okresów, o których mowa
w art. 13 ust. 1, na ˝àdanie wnioskodawcy, mogà byç doliczone w pe∏nym wymiarze okresy s∏u˝by w latach 1944—1990 w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa, je˝eli funkcjonariusz udowodni, ˝e przed rokiem
1990, bez wiedzy prze∏o˝onych, podjà∏ wspó∏prac´ i czynnie wspiera∏
osoby lub organizacje dzia∏ajàce na
rzecz niepodleg∏oÊci Paƒstwa Polskiego.
4. W przypadku, o którym mowa
w ust. 3, Êrodkiem dowodowym mo˝e byç zarówno informacja, o której
mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w szczególnoÊci wyrok skazujàcy, choçby nieprawomocny, za dzia∏alnoÊç polegajàcà na podj´ciu, bez
wiedzy prze∏o˝onych, czynnej wspó∏pracy z osobami lub organizacjami
dzia∏ajàcymi na rzecz niepodleg∏oÊci
Paƒstwa Polskiego w okresie s∏u˝by
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
w latach 1944—1990.”.
Art. 3. 1. W stosunku do osób b´dàcych cz∏onkami
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego organy emerytalne w∏aÊciwe wed∏ug przepisów ustawy, o której
mowa w art. 1, dokonajà z urz´du ponownego ustalenia prawa do Êwiadczeƒ i wysokoÊci Êwiadczeƒ, przy
czym z∏o˝enie do sàdu odwo∏ania 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, ˝e pe∏ni∏y s∏u˝b´ w latach
1944—1990 w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz
treÊci tych dokumentów, i które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy otrzymujà Êwiadczenia przyznane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2, organ emerytalny w∏aÊciwy wed∏ug przepisów ustawy, o której
mowa w art. 2, wszczyna z urz´du post´powanie
w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do Êwiadczeƒ i wysokoÊci Êwiadczeƒ, przy czym z∏o˝enie do sàdu odwo∏ania od decyzji organu emerytalnego nie
wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Wyp∏ata Êwiadczeƒ ustalonych zgodnie z ust. 1
i 2 nast´puje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

