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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur
i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
oraz sposobu ich zmniejszania
Na podstawie art. 41b ust. 5 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.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur
i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. Nr 174,
poz. 1256) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustala kwotę należnego świadczenia, którą stanowi suma kwot emerytury lub renty za rok
poprzedni przed dokonaniem ze świadczenia
zmniejszeń oraz potrąceń i egzekucji, pomniejszona o kwotę przekroczenia niższej kwoty granicznej, nie większą niż łączna kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia, z uwzględnieniem ograniczenia łącznej kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia do 25 %
świadczenia w poszczególnych miesiącach
rozliczanego roku;”;
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone 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, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410
oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786.

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Jeżeli z zawiadomienia wynika, że zamiarem emeryta lub rencisty jest osiąganie
przychodu w kwocie przekraczającej 70 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, ale nieprzekraczającego 130 % tego
wynagrodzenia, organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o kwotę tego
przekroczenia, jednak nie więcej niż:
1) o 24 % kwoty bazowej, o której mowa
w art. 104 ust. 8 pkt 1 i ust. 9 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku emerytury
i renty inwalidzkiej I grupy;
2) o 18 % kwoty bazowej, o której mowa
w art. 104 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku renty inwalidzkiej II i III grupy.
2. Organ emerytalny zmniejsza wysokość
świadczenia, w sposób określony w ust. 1,
nie więcej jednak niż o 25 % tego świadczenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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