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I. Opis obecnego systemu emerytalnego służb mundurowych 

1. Stan faktyczny 

Zaopatrzeniowy system emerytalny funkcjonuje niezależnie od powszechnego 

systemu emerytalnego. Świadczenia emerytalne, renty inwalidzkie oraz renty 

rodzinne sq wypłacane ze środków budżetu państwa. Uposażenia funkcjonariuszy 

służb mundurowych nie sq objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne czy 

rentowe. Do otrzymania emerytury lub renty inwalidzkiej z zaopatrzeniowego systemu 

emerytalnego służb mundurowych uprawnieni sq byli funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenia te 

sq wypłacane przez właściwe organy emerytalne: w stosunku do byłych 

funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR oraz PSP wypłaty sq realizowane 

przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Emerytury i 

renty inwalidzkie dla byłych funkcjonariuszy SW wypłaca Biuro Emerytalne Służby 

Więziennej. Wypłaty świadczeń dla emerytów z SKW i SWW majq dokonywać 

wojskowe biura emerytalne. Te same organy emerytalne dokonuję również wypłaty 

rent rodzinnych na rzecz uprawnionych osób. 

Świadczenia emerytalne z zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb 

mundurowych otrzymuje łgcznie 209 158 osób (grudzień 2008r.), z tego: 

182 147 wypłacanych przez ZER MSWiA, 

27 011 wypłacanych przez BESW. 

ZER MSWiA BESW kjcznie 

emerytury 130 659 19 083 149 742 

renty inwalidzkie 14511 2 112 16 623 

renty rodzinne 36 977 5816 42 793 

razem 182 147 27 011 209 158 

Oprócz zaopatrzeniowego systemu służb mundurowych funkcjonuje, na 

analogicznych zasadach, zaopatrzeniowy system emerytalny żołnierzy zawodowych. 
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Świadczenia z tego systemu sq wypłacane przez 15 wojskowych biur emerytalnych, 

znajdujgcych się w każdym województwie (wspólne biuro dla województwa 

śląskiego i opolskiego). Wojskowe organy emerytalne wypłacają ponad 157 tys. 

świadczeń (dane za rok 2007). 

Liczba świadczeniobiorców ZER MSWiA (emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, 

stan na koniec roku) 

rok świadczeniobiorcy wzrost 

2001 155 758 

2002 157 695 1,24% 

2003 159 934 1,42% 

2004 162 740 1,75% 

2005 166 311 2,19% 

2006 171 647 3 ,21% 

2007 178 244 3,84% 

2008 182 147 2,19% 

Liczba nowych świadczeń emerytalnych przyznanych przez ZER MSWiA według stażu 

w służbie (liczbowo) 

staż w 

służbie: 
15 1. 16 1. 171. 181. 191. 201 21-25 1. pow. 25 1. razem 

2001 450 263 206 161 159 215 742 634 2830 

2002 385 235 267 197 202 259 982 954 3481 

2003 474 246 237 222 221 304 1188 1151 4043 

2004 638 271 287 287 276 392 1465 1429 5045 

2005 473 432 366 307 301 427 1835 1827 5968 

2006 702 381 585 361 370 583 2738 2962 8682 

3 



2007 549 450 455 590 410 536 2678 

2008 407 304 375 338 486 390 1915 

1948 

1461 

7616 

5673 

Liczba przyznanych nowych świadczeń emerytalnych według stażu w służbie 

(procentowo) 

staż w 

służbie: 
15 1. 16 1. 171. 181. 191. 20 1 21-25 1. 

pow. 25 

1. 

2001 15,90% 9,29% 7,28% 5,69% 5,62% 7,60% 26,22% 22,40% 

2002 11,06% 6,75% 7,67% 5,66% 5,80% 7,44% 28,21% 27,41% 

2003 11,72% 6,08% : 5,86% 5,49% 5,47% 7,52% 29,38% 28,47% 

2004 12,65% 5,37% 5,69% 5,69% 5,47% 7,77% 29,04% 28,33% 

2005 7,93% 7,24% 6,13% 5,14% 5,04% 7,15% 30,75% 30,61% 

2006 8,09% 4.39% 6,74% 4,16% 4,26% 6,72% 31,54% 34,12% 

2007 7,21% 5 ,91% 5,97% 7,75% 5,38% 7,04% 35,16% 25,58% 

2008 7,17% 5,36% 6,61% 5,96% 8,57% 6,87% 33,70% 25,75% 

Liczba przyznanych nowych świadczeń emerytalnych według stażu w służbie 

(procentowo) 

rok 
nowe świadczenia 

słaż 15-25 1. 

nowe świadczenia 

słaż powyżej 25 1. 

2001 77,60% 22,40% 

2002 72,59% 27,41% 

2003 71,53% 28,47% 

2004 71,67% 28,33% 

2005 69,39% 30,61% 

2006 65,88% 34,12% 

2007 74,42% 25,58% 
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2008 74,25% 25,75% 

Łączna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZER MSWiA 

rok łączna wysokość świadczeń 
wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego 

2001 3 374 806 678 zł 

2002 3 507 734 365 zł 3,93% 

2003 3 665 266 946 zł 4.49% 

2004 3 829 916 227 zł 4,49% 

2005 3 995 688 348 zł 4,32% 

2006 4 366 831 647 zł 9,28% 

2007 4 721 275 456 zł 8,11% 

2008 5 137 164 000 zł 8,81% 
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2. Stan prawny 

Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych z zaopatrzeniowego systemu 

emerytalnego służb mundurowych jest obecnie realizowana w oparciu o 

następujące akty prawne: 

1. ustawa z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz, 67 z późn. 

zm.) 

2. akty wykonawcze: 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995r. w sprawie 

zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i 

rencistów policyjnych, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych 

sprawach, sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz 

wzywanie inwalidów na te badania (Dz. U. Nr 8, poz. 41 z późn. zm.) 

rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2003r.Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 

160, poz. 1552 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie 

zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ 

emerytalny (Dz. U. Nr 227, poz. 2253) 
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rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie trybu 

postępowania i właściwość organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego 

funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 

Nr 27, poz. 241) 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 

2004r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do 

zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Dz. U. Nr 43, 

poz. 405 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 

2004r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa 

przez organ emerytalny (Dz. U. Nr 56, poz. 551) 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 

2004r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot 

emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. Nr 180, poz. 

1866 z późn. zm. 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 

2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 

(Dz. U. Nr 208, poz. 2124 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

października 2004r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w 

zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 239, poz. 

2404) 
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rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004r. w sprawie 

organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 

Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 240, poz. 2413) 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie 

rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent 

inwalidzkich oraz sposób ich zmniejszania (Dz. U. Nr 13, poz. 106) 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie szczegółowych 

warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 86, poz. 734) 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie 

funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich 

rodzin (Dz. U. Nr 165, poz. 1177, z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 200ór. w sprawie 

rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent 

inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu 

Wojskowego oraz sposób ich zmniejszania (Dz. U. Nr 174, poz. 1256) 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006r. w sprawie 

zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy 

organ emerytalny (Dz. U. Nr 174, poz. 1255) 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006r. w sprawie 

funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 174, poz. 1254) 
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rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006r. w sprawie 

trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia 

emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 173, poz. 1240) 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006r. w 

sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 198, poz. 

1459) 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. w sprawie 

funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 179, poz. 1272) 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. w sprawie 

orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 214, poz. 1574 
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II. Opis planowanego systemu emerytalnego 

Reforma systemu emerytalnego służb mundurowych będzie wprowadzona od dnia 1 

stycznia 201 Or. 

1. Zakres podmiotowy regulacji 

1) Nowy system emerytalny obejmie obligatoryjnie funkcjonariuszy, którzy przystqpiq 

po raz pierwszy do służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Biurze Ochrony Rzqdu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego i Służbie Więziennej, od dnia 1 stycznia 201 Or. 

2) W stosunku do funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb, pozostajgcych w służbie 

1 stycznia 201 Or., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać co najmniej 15 lat 

stażu w służbie, zachowane zostaną w całości obecnie obowiązujące przepisy 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 

3) Ponadto funkcjonariusze wyżej wymienionych służb, pozostający w służbie 1 

stycznia 201 Or., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać mniej niż 15 lat 

stażu w służbie (z uwzględnieniem okresów służby wojskowej zaliczanej do wysługi 

emerytalnej), w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów 

emerytalnych, będą mogli przystąpić do nowego systemu emerytalnego. Nie 

dokonanie wyboru w ustawowo ustalonym okresie, będzie oznaczało pozostanie w 

dotychczasowym systemie emerytalnym (t.j. nabywanie prawa do emerytury już po 

15 latach służby), z uwzględnieniem, dla tej grupy, dwóch zmian: 

- podstawą wymiaru świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby, 

- emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa (w związku ze 

służbą). 

2. Zasady naliczania świadczeń emerytalnych PO 1 stycznia 201 Or. 

1) Funkcjonariusze posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu w 

służbie. 
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Żadne zmiany zasad naliczania emerytur i rent inwalidzkich nie obejmą 

funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych będq 

posiadali co najmniej łącznie 15 lat stażu w służbie (do stażu zaliczane jest służba w 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego 

i Służba Więziennej oraz formacjach je poprzedzających a także służba wojskowa na 

zasadach zawartych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych). W stosunku do tych funkcjonariuszy będą miały zastosowanie 

przepisy dotychczasowej ustawy z dnia 18 lutego 1994r. 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 2004r. Nr 8, poz. 67 z późna, zm.), 

zwanej dalej ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Emerytura w 

wysokości 40% ostatniego uposażenia przysługiwać będzie po 15 latach służby i 

będzie wzrastać o 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby, do 

maksymalnego wymiaru 75%. Bez żadnych zmian pozostaną zwiększenia emerytury 

(w tym z tytułu inwalidztwa o 15%) oraz doliczanie okresów pracy poza służbą oraz 

okresów innych składkowych lub nieskładkowych. 

2) Funkcjonariusze przystępujący do służby od dnia 1 stycznia 201 Or. 

Funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego i Służby Więziennej, przyjęci do służby po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 

201 Or., zostaną objęci nowym systemem emerytalnym. Objęcie nowym systemem 

będzie dotyczyło także tych funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po dniu 1 

stycznia 201 Or. a przed tym dniem pełnili służbę, lecz w dniu 1 stycznia 201 Or. 

pozostawali poza służbą oraz według stanu na ten dzień, nie nabyli prawa do 

świadczeń przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 

Wysokość świadczenia emerytalnego będzie określona procentowo w relacji do 

uposażenia otrzymywanego w okresie pełnienia służby, przy czym podstawą 

wymiaru będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby (t.j. 1/36 uposażenia z 
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ostatnich 36 miesięcy służby), wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodami 

rocznymi. 

Prawo do emerytury w wysokości 66% podstawy będzie nabywane po 25 latach 

służby. Następnie emerytura będzie wzrastać o 1,9% podstawy wymiaru co rok, aż 

do osiągnięcia 85% w 35 roku służby. Analogiczne do obecnej regulacji przez 

wysługę emerytalną rozumie się okres służby funkcjonariusza (z wyjątkiem 

zawieszenia w czynnościach służbowych) oraz okresy równoważne (czynna służba 

wojskowa). 

Świadczenia emerytalne będą zwiększane z uwagi na szczególne warunki służby 

(m.in. fizyczne zwalczanie terroryzmu, służba personelu lotniczego i jednostek 

pływających, służba w szczególnych warunkach) - analogicznie do aktualnej 

regulacji (za wyjątkiem z zwiększenia z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą), 

jednak do wysokości nie wyższej niż 85% podstawy wymiaru. Likwidacja zwiększenia 

emerytury z tytułu inwalidztwa oznacza, że funkcjonariusz po osiągnięciu 

minimalnego stażu emerytalnego (lub były funkcjonariusz pobierający świadczenie 

emerytalne), który zostanie uznany za niezdolnego do służby, przy jednoczesnym 

związku inwalidztwa ze służbą, nie będzie miał prawa do zwiększenia emerytury z 

tego tytułu. Funkcjonariusz po osiągnięciu minimalnego stażu emerytalnego, który 

zostanie uznany za niezdolnego do służby w związku ze służbą, będzie miał prawo 

wyboru świadczenia: renta inwalidzka albo emerytura bez zwiększenia z tytułu 

inwalidztwa. 

W nowym systemie emerytalnym, zgodnie z obecnie obowiązującym rozwiązaniem 

(art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy), emerytura będzie 

należna za same okresy służby, bez doliczania okresów pracy czy okresów 

składkowych lub nieskładkowych. W przypadku pracy poza służbą, emerytura 

należna po osiągnięciu wieku emerytalnego, będzie wypłacana przez ZUS na 

zasadach powszechnych. W przypadku odejścia ze służby, przed spełnieniem 

warunków do nabycia prawa do emerytury z systemu zaopatrzeniowego, składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okresy służby funkcjonariusza po 1998r. 

zostaną przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach obecnie 

obowiązujących (m.in. art. 69a ustawy o Policji, czy art. 60a ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej). 
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Wysokość emerytury w nowym systemie emerytalnym procentowo 

Staż emerytura obecnie emerytura po zmianach, w % 

15 40% -

16 42,6% -

17 45,2% -

18 47,8% -

19 50,4% -

20 53% -

21 55,60% -

22 58,20% -

23 60,80% -

24 63,40% -

25 66% 66% 

26 68,60% 67,9% 

27 71,20% 69,8% 

28 73,80% 71,7% 

29 75% 73,6% 

30 75% 75,5% 

31 75% 77,4% 

32 75% 79,3% 

33 75% 81,2% 

34 75% 83,1% 

35 75% 85% 

3) Funkcjonariusze nie posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu 

w służbie 
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Funkcjonariusze Policji, PSP, SG, BOR, ABW, AW, CBA, SKW, SWW oraz SW, którzy w 

dniu wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych będq posiadali staż służby 

krótszy niż 15 lat, będq mieli prawo wyboru systemu emerytalnego, na podstawie, 

którego chcq otrzymać w przyszłości świadczenia emerytalne. W okresie od 1 

stycznia do 30 czerwca 201 Or. będq mogli złożyć pisemne oświadczenie o 

przystgpieniu do nowego planu emerytalnego. 

W przypadku złożenia oświadczenia o wyborze planu emerytalnego, funkcjonariusze 

ci będq nabywali świadczenia na zasadach dotyczqcych osób przyjętych do służby 

po raz pierwszych po 1 stycznia 201 Or. 

W przypadku nie złożenia oświadczenia o przystqpieniu do nowego systemu, 

emerytura w wysokości 40% ostatniego uposażenia przysługiwać będzie po 15 

latach służby i będzie wzrastać o 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby, 

do maksymalnego wymiaru 75%, z zastrzeżeniem, iż: 

- podstawq wymiaru będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby (t.j. 1/36 

uposażenia z ostatnich 36 miesięcy służby), wraz z dodatkami o charakterze stałym i 

nagrodami rocznymi, 

- emerytura nie będzie zwiększana z tytułu inwalidztwa w zwigzku ze służbq 

(funkcjonariusz po osiqgnięciu minimalnego stażu emerytalnego, który zostanie 

uznany za niezdolnego do służby w zwiqzku ze służbq, nie będzie miał prawa do 

zwiększenia emerytury z tego tytułu). 

Pozostałe zwiększenia wymiaru emerytury z tytułu szczególnych warunków służby nie 

ulegnq zmianie. 

3. Renty inwalidzkie w nowym systemie emerytalnym 

1) Funkcjonariusze posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu w 

służbie. 

Nie zostanq wprowadzone żadne zmiany. 
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2) Funkcjonariusze nie posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu 

w służbie 

Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w zakresie nabywania prawa do renty 

inwalidzkiej. Analogicznie do zasad nabywania prawa do świadczenia 

emerytalnego, wprowadzona zostanie regulacja, że podstawą wymiaru świadczenia 

będzie średnia z ostatnich 3 lat służby, przy czym jeżeli funkcjonariusz przed uznaniem 

za niezdolnego do służby, pozostawał w służbie krócej niż 3 lata, jako podstawę 

przyjmuje się średnig z całego okresu służby. 

3) Funkcjonariusze przystępujący do służby od dnia 1 stycznia 201 Or. 

1. Renta inwalidzka będzie przysługiwać funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, 

który stał się inwalidą wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu: 

a) w czasie pełnienia służby albo 

b) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem 

urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie; 

c) w ciggu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem 

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w 

związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Niezdolność do 

służby może mieć charakter czasowy lub trwały. 

Zlikwidowana zostanie możliwość zwiększenia emerytury z tytułu inwalidztwa w 

związku ze służbą. 

Podstawa wymiaru świadczenia rentowego będzie analogiczna, jak w przypadku 

emerytury, przy czym jeżeli funkcjonariusz przed uznaniem za niezdolnego do służby, 

pozostawał w służbie krócej niż 3 lata, jako podstawę przyjmuje się średnią z całego 

okresu służby. 

Zasady orzekania o inwalidztwie, tryb postępowania, właściwość komisji lekarskich, 

sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na 

te badania, zostaną określone w rozporządzeniach. 

4. Renty rodzinne w nowym systemie emerytalnym 
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1) Funkcjonariusze posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu w 

służbie. 

Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. 

2) Funkcjonariusze nie posiadający w dniu 1 stycznia 201 Or. co najmniej 15 lat stażu 

w służbie 

Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. 

3) Funkcjonariusze przystępujący do służby od dnia 1 stycznia 201 Or. 

Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. 

5. Zasady ustalania prawa do świadczeń oraz wypłaty świadczeń 

Świadczenia emerytalne i rentowe będzie przyznawał i wypłacał jeden organ 

emerytalny wspólny dla wszystkich służb, podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, 

Postępowanie w sprawie świadczenia będzie wszczynane na wniosek 

uprawnionego. Decyzja emerytalna będzie wydawana w terminie 60 dni od 

złożenia. Na decyzję emerytalną organu emerytalnego przysługuje skarga do sądu 

powszechnego. Szczegółowy tryb postępowania przed organem emerytalnym 

zostanie określony w rozporzgdzeniu. 

W razie nie nabycia prawa do świadczenia z powodów szczególnych , będzie 

możliwe przyznanie świadczenia specjalnego przez organ emerytalny (w tym 

przypadku postępowanie dwuinstancyjne oraz możliwa skarga do sądu 

administracyjnego). 

W razie ponownego przyjęcia emeryta do służby, świadczenie będzie zawieszane z 

urzędu. Zachowana zostanie możliwość doliczenia do wysługi emerytalnej okresu 

ponownej służby czy nowej podstawy, po przesłużeniu 12 miesięcy. Wypłata 

świadczenia może zostać zawieszona również na wniosek uprawnionego. 

Zachowana zostanie zasada utraty prawa do świadczeń, w przypadku skazania 

prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe 

umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za 

przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono 
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prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby 

(analogicznie do aktualnej regulacji). 

Wypłata świadczeń będzie następuje miesięcznie z góry, do każdego 10 dnia 

miesiąca. 

Waloryzacja świadczeń będzie dokonywana na zasadach obowiązujących w 

systemie powszechnym. 
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