
Uzasadnienie 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 6 

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-

wiadu 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, 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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711). 

 

Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz.U. Nr 104, poz. 708) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego -  spo-

wodowało rozszerzenie zakresu stosowania ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu emery-

talnych funkcjonariuszy (…) na funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwy-

wiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Pomimo, że w ramach zmian wprowadzonych do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy (…) nie dokonano bezpośredniej zmiany przepisu upoważniającego z art. 15 ust. 6 - to  

poprzez zmianę zakresu podmiotowego rozporządzenia i  jego rozszerzenie o funkcjonariuszy Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego  to - uwzględniając zasady poprawnej legislacji -  zasadne jest wydanie nowego aktu 

realizującego upoważnienie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-

talnym funkcjonariuszy (…). 

Projektowany akt stanowi – co do zasady – powtórzenie obecnie obowiązującego rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania 

emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 86, poz. 734). 

Wprowadzone – w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia – zmiany obej-

mują: 

1) uwzględnienie w tytule, w § 1 oraz w § 5 pkt 4 projektu  funkcjonariuszy Służby Wy-

wiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego, 

2) zmianę § 2 pkt 2. 
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Unormowanie przyjęte w § 2 pkt 2 ma na celu umożliwienie podwyższenia podstawy 

wymiaru emerytury za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w zwalczaniu fizycznym terrory-

zmu, jeżeli funkcjonariusz spełnia łącznie następujące warunki: 

- nabył uprawnienia i kwalifikacje do udziału w działaniach bojowych realizowanych przez jed-

nostkę lub komórkę antyterrorystyczną Policji lub przez Straż Graniczną albo nabył uprawnienia i 

kwalifikacje antyterrorysty minera - pirotechnika (pkt 2 lit.a), 

- brał udział, w ramach obowiązków służbowych, w działaniach bojowych Policji lub Straży Gra-

nicznej lub w procesie szkolenia do takich działań, określonym przez Komendanta Głównego Poli-

cji lub Komendanta Głównego Straży Granicznej (pkt 2, lit. b). 

W wyniku prac legislacyjnych skonstruowano przepis (§ 2 pkt 2 lit. a), którego literalne 

brzmienie stanowi, iż funkcjonariusz powinien mieć uprawnienia i kwalifikacje, w tym w zakresie 

antyterrorysty minera - pirotechnika do udziału w działaniach bojowych. Interpretacja tego przepi-

su przyjęta przez służby kadrowe różnych jednostek Policji jest rozbieżna. Interpretacja oparta na 

wykładni językowej stanowi, iż funkcjonariusz powinien mieć zarówno uprawnienia do udziału w 

działaniach bojowych, jak też uprawnienia minera-pirotechnika. Sytuacja ta powoduje, iż przepis w 

praktyce nie może być stosowany, gdyż nie przystaje do kwalifikacji jakie posiadają policjanci 

pododdziałów antyterrorystycznych, w praktyce bowiem policjanci mają albo uprawnienia i kwali-

fikacje do udziału w działaniach bojowych albo kwalifikacje antyterrorysty minera-pirotechnika. 

Nieliczne są tylko przypadki posiadania przez policjantów kwalifikacji w obu zakresach. Ponieważ 

zamiarem ustawodawcy wyrażonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-

trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) jest przyznanie prawa do podwyższania emerytu-

ry o 2 procent dla wszystkich policjantów pododdziałów antyterrorystycznych biorących udział w 

fizycznym zwalczaniu terroryzmu tj. działaniach bojowych, nie ma uzasadnienia do ograniczania 

tego prawa tylko do kilku przypadków policjantów posiadających wspomniane kwalifikacje łącz-

nie. Przepisy rozporządzenia obowiązujące do 4 maja 2005 r. umożliwiały podwyższenie emerytu-

ry wszystkim policjantom-antyterrorystom, którzy brali udział w działaniach bojowych, w związku 

z czym obecna konstrukcja przepisu może powodować - niezgodnie z ustawą - utratę nabytych 

uprawnień. 

W tym stanie rzeczy niezbędna i uzasadniona jest zmiana § 2 pkt 2 lit. a powołanego na 

wstępie rozporządzenia. Zmiana ta będzie zgodna z zamiarem ustawodawcy wyrażonym we 

wspomnianym art. 15 ust 2 pkt 1 powołanej ustawy, a także wyeliminuje wątpliwości interpreta-

cyjne, jakie powstały na tle stosowania przepisu rozporządzenia. 
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W związku z tym w rozporządzeniu proponuje się uchylenie omawianego przepisu § 2 ust. 

2 lit. a. Istotnym warunkiem możliwości podwyższania emerytury o 2% jest generalnie zwalczanie 

fizyczne terroryzmu poprzez branie udziału w działaniach bojowych, realizowanych przez jednost-

kę lub komórkę antyterrorystyczną Policji lub przez Straż Graniczą lub uczestniczenie w procesie 

szkolenia, mającym na celu przygotowanie do takich działań. Zatem całkowite zbędne jest określa-

nie warunku „nabycia uprawnień i kwalifikacji, w tym w zakresie antyterrorysty minera pirotech-

nika, do udziału w działaniach bojowych", gdyż nie ma w praktyce możliwości, aby w takich dzia-

łaniach mogli brać udział funkcjonariusze „nie mający uprawnień i kwalifikacji". 

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

                                                  Ocena skutków regulacji 

 

Projektowany akt dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Projekt został zamieszczony na stronie internetowej MSWiA. 

 

Wejście w życie projektowanego aktu  spowoduje skutków finansowe dla budżetu państwa, 

których wysokość  w chwili obecnej jest jednak trudna do oszacowania. 

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na  rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość oraz na sytuację i rozwój regionalny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


