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`        Skład7sędziów

Czy  ubezpieczonemu,  urodzonemu  po  31  grudnia  1948  r.,  który  pozostawał  w  zawodowęi
służbie  wojskowej  przed dniem  2  stycznia  1999  r.  i  pobiera  emeryturę wojskową wynoszącą
75%  podstawy jej wymiaru  bez doliczenia  okresów składkowych  poprzedzających zawodową
służbę  wojskową,  jak  i   przypadających   po  zakończeniu  tej  służby,   może  być  wypłacana
jednocześnie   emerytura   z   Funduszu    UbQpieczeń    Społecznych,    przysługująca   z   tytułu
powyższych  okresów  składkowych  (art.  7  ustawy  z  dnia  10  grudnia  1993  r.  o  zaopatrzeniu
emerytalnym  żołnierzy zawodowych  oraz  ich  rodzin  w związku  z  art.  95  ust,  1  i  2  ustawy  z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Llchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2021 r[

Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej słLiżbie wojskowej przed dniem
2 stycziila 1999 r. i polriera emeryurę wąjskową `Arynoszącą 75% podstawy jej
wymiaru ol)liczoną bez Liwzg]ędnienia okresów składl®wych  i nieskładkowych, z
tytułu  ldórych jest  uprawniony  ńwnież  do emerynry z  Funduszu  Ubezpieczeń
Społecznych, wimfaca się jedno z tych ś`Ariadczeń - wvższe lub wybiahe przez niego
(art.  95  ust,  1 j  2  Listawy z dnia  17 grudnia  1998  r.  o emeryturach  i  rentach  z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst:  Dz. U. z 2021 r., poz.  291 ze
zm.  w  związku  z  art.  7  ustawy  z  dnia   10  grudnia   1993   r.   o  zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz. Ll. z 2020
r., poz. 586 ze zm.).
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