
OBLICZANIE EMERYTURY POLICYJNEJ 
 
Zgodnie z art. 1 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 2004r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, funkcjonariuszom Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, 
zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, 
zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat (emerytura) lub w razie całkowitej niezdolności do 
służby (renta inwalidzka), a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela (renta rodzinna). 
 

Emerytura policyjna 
 

Zgodnie z art. 12 ustawy, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze 
służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma 
ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią 
równorzędnych. Do okresów służby nie zalicza się okresów zawieszenia w czynnościach 
służbowych trwających po dniu 11.06.2007 r., z wyjątkiem przypadku, gdy funkcjonariusz został 
uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą 
dyscyplinarną wydalenia ze służby (art. 16 ustawy).  
 
Okresy równorzędne ze służbą 
 
Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży 
Pożarnej traktuje się, między innymi: 

 okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa; 
 okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, Milicji Obywatelskiej 

oraz okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, 
na zasadach określonych w art. 15 b ustawy – patrz punkt II niniejszej informacji, 

    z wyjątkiem:  
okresów służby w latach 1944-1956 w charakterze funkcjonariusza organów 
bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, jeżeli przy 
wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz popełnił przestępstwo przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela i za to został 
zwolniony dyscyplinarnie, umorzono wobec niego postępowanie karne ze względu na 
znikomy lub nieznaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu lub został skazany 
z winy umyślnej prawomocnym wyrokiem sądu; 

 służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej; 
 okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli 

funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie 
Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.; 



 okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i 
nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego 
Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r. 

 
Podstawa wymiaru emerytury policyjnej  
 
Podstawę wymiaru emerytury policyjnej stanowi, stosownie do art. 5 ustawy, uposażenie 
należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Jeżeli w okresie między 
zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do emerytury przypadały waloryzacje 
świadczeń emerytalno-rentowych, podstawę wymiaru emerytury podwyższa się wskaźnikami 
wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie. 
Emerytury policyjne oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w 
terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), z tym że waloryzacja, 
obejmuje emerytury osób którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca (art. 6 
ustawy). 
 

I. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 
1999 r. 

 
1. Zgodnie z art. 15 ustawy, emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 

dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi: 
 

 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby (wraz z okresami równorzędnymi) i wzrasta 
o: 

 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby lub okresów równorzędnych; 
 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, 

nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów; 
 1,3 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres 

składkowy;  
 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających 

służbę. 
 
2. Emeryturę podwyższa się o: 
 

 2 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze 
nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu; 

 1 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: 
- w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, 
- w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, 
- w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, 
- w służbie wywiadowczej za granicą; 

 0,5 % podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających 
życiu i zdrowiu; 

 0,5 % podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w 
czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. 
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 Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby wojskowej, uwzględnianej 
przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, emeryturę podwyższa się na zasadach 
przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. 

 15 % podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. 
 
3.  Zgodnie z art. 16 ustawy, do wysługi emerytalnej zalicza się posiadane przed przyjęciem do 

służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary 
pozbawienia wolności oraz okresy zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku, 
gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo, gdy 
nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. 
 

4. Zgodnie z art. 14 ustawy, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej w podany 
wyżej sposób dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej następujące okresy 
przypadające po zwolnieniu ze służby: 

 

 zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy - po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w 
pełnym wymiarze czasu pracy; 

 opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub 
okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego 
kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. 

 
Okresy te podlegają zaliczeniu, jeżeli: 
 
 emerytura wynosi mniej niż 75 % podstawy jej wymiaru oraz 
 emeryt ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się inwalidą. 
 
Za każdy rok okresów przypadających po zwolnieniu ze służby emeryturę zwiększa się o 1,3 
% podstawy jej wymiaru. 

 
II. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 

stycznia 1999 r. i pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) 

  
Zgodnie z art. 15 b ustawy, emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 
dniem 2 stycznia 1999 r. i pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w 
art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wynosi:  
 

 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w 
latach 1944-1990; 

 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby lub okresów równorzędnych ze 
służbą; 
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 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, 
nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów; 

 1,3 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres 
składkowy; 

 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających 
służbę. 

 
Na żądanie wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby w latach 
1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, że przed 
rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub 
organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 
 
Emeryturę podwyższa się analogicznie jak emeryturę dla funkcjonariusza, który pozostawał w 
służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. w sposób określony w pkt. I 2, I 3 i I 4 niniejszej 
informacji. 
 
 

III. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy* 
po dniu 1 stycznia 1999 r. 

 
Zgodnie z art. 15 a ustawy, emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz 
pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. wynosi: 
 

 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby (wraz z okresami równorzędnymi) i wzrasta 
o: 

 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby lub okresów równorzędnych; 
 
Emerytura podlega podwyższeniu na zasadach określonych w pkt. I 2 niniejszej informacji. 
 
* przyjęty do służby po raz pierwszy – nie dotyczy daty przyjęcia do zasadniczej służby 
wojskowej  

 
Uwaga: 
 
Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, nie może 
przekroczyć 75 % podstawy wymiaru emerytury.  
 
Natomiast w przypadku zwiększenia emerytury z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze 
służbą, kwota emerytury nie może przekroczyć 80 % podstawy wymiaru emerytury. 
 
Powyższa uwaga dotyczy wszystkich funkcjonariuszy wymienionych w niniejszej informacji. 
 
 
 
Opracowano w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej; 
stan prawny na maj 2010 r. 
 


