UZASADNIENIE

Zmiana ustawy 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.) jest podyktowana koniecznością wprowadzenia jednolitych mechanizmów, umożliwiających obligatoryjne zawieszenie
prawa do emerytury z tytułu ponownego przyjęcia emeryta do służby albo
powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (art. 40a powołanej
ustawy) prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia
emeryta do służby w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, SG, BOR, PSP lub SW
albo powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.
Przepis ten nie wymienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego wśród
podmiotów, w których ponowne przyjęcie do służby osoby posiadającej
uprawnienia emerytalne powoduje obowiązek zawieszenia prawa do pobieranej
emerytury. W związku z powyższym w sytuacji ponownego przyjęcia emeryta
do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujące brzmienie
art. 40a umożliwia mu w istocie korzystanie równolegle z uposażenia z tytułu
pełnionej służby oraz świadczenia emerytalnego, gdyż nie rodzi skutków
prawnych w postaci obowiązku zawieszenia prawa do emerytury.
Przewidziana w projekcie zmiana zakłada dodanie do katalogu formacji,
w których podjęcie służby przez emeryta będzie powodować obligatoryjne
zawieszenie prawa do emerytury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ujednolicenie kwestii zawieszania prawa do emerytur w przypadku ponownego
przyjęcia emerytów do służby określi w następstwie zrozumiałe i czytelne
kryteria dla tych osób, likwidując istniejącą w obecnym stanie prawnym
odmienną pozycję świadczeniobiorców podejmujących służbę w Centralnym
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Biurze Antykorupcyjnym w stosunku do pozostałych służb mundurowych.
Proponowana zmiana wykluczy również możliwość podnoszenia argumentów
o braku równości wobec prawa, a także zagwarantuje spójność przepisów
w stosunku do ogółu emerytów ponownie przyjętych do służby.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana regulacja
Ustawa będzie miała wpływ na osoby pobierające emeryturę na podstawie
ustawy 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,
które zostały ponownie przyjęte do służby w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.
2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
Ustawa nie spowoduje dodatkowych obciążeń budżetu państwa i sektora
finansów publicznych.
3. Wpływ regulacji na rynek pracy
Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność zewnętrzną
i wewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.
6. Konsultacje społeczne
Projekt nie został poddany konsultacjom społecznym, ponieważ ma
charakter dostosowawczy, wprowadza również obowiązek zawieszania
prawa do emerytury w przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną do
emerytury służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
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Projekt został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad tym
projektem w trybie przepisów przywołanej ustawy.
7. Notyfikacja
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.
8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Problematyka regulowana w ustawie nie jest objęta przepisami prawa Unii
Europejskiej.
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