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Departament Budżetu   

DB-W-0231-1/2021(79) Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r. 

  

 

według rozdzielnika 

 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

w załączeniu przekazuję rozszerzoną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

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

Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (UD 183) oraz mając na uwadze art. 19 ust.  

2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), uprzejmie proszę 

o przedstawianie opinii w ustawowym terminie do dnia 5 lipca 2021 r., również na adres e-mailowy 

krystian.ragus@mswia.gov.pl. Jednocześnie z uwagi na pilność sprawy proszę o rozważenie przekazania 

opinii w możliwie najkrótszym czasie.  

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że część normatywna ww. projektu ustawy została rozszerzona 

o wprowadzenie prawa wyboru zasad obliczania emerytury, co jest następstwem uzgodnień dokonanych 

na spotkaniu w dniu 25 maja 2021 r. Pana Ministra z przedstawicielami związków zawodowych 

zrzeszających funkcjonariuszy formacji naszego resortu. Mianowicie funkcjonariusze przyjęci po raz 

pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. – w momencie 

podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę – będą mieli prawo do wyboru dwóch możliwości. 

Pozostania na dotychczasowych zasadach wyliczania emerytury, czyli niedoliczanie do emerytury 

mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej 

i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat), bądź wyliczania emerytury 

na podstawie dodawanego w projekcie art. 15aa, tj. możliwości doliczenia do emerytury mundurowej 

stażu cywilnego i tym samym prawa do pobierania tylko emerytury mundurowej w stosunku 

do wszystkich funkcjonariuszy powołanych do służby w tym okresie.  

Ponadto zmieniony został artykuł dotyczący wejścia w życie ustawy, a mianowicie w miejsce „Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.” z uwagi na upływ czasu zmieniono na 14 dniowy termin 

wejścia w życie od ogłoszenia. 

      

        Z poważaniem 

 

Władysław Budzeń, Dyrektor 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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Załącznik: 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 

wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Pan Rafał Jankowski  
Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 

2. Pan Marcin Kolasa   
Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej 

3. Pan Krzysztof Oleksak 

Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” 

4. Pan Krzysztof Hetman  

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników 

Pożarnictwa 

5. Pan Bartłomiej Mickiewicz  
Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 


