Informacja w sprawie zasad ustalania prawa i wysokości emerytury
policyjnej funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy podjęli
służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym
terminem odbywali zasadniczą służbę wojskową
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu
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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.), emerytura
policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia
posiada 15 lat służby w formacjach mundurowych wymienionych w tytule ustawy, łącznie
z okresami równorzędnymi ze służbą, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo
do emerytury określonej 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 późn. zm.),
obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.
Jako okres równorzędny ze służbą stosownie do art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zalicza się do wysługi służbę
wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a więc m. in.
zasadniczą służbę wojskową.
Okres tej służby zaliczany jest do wysługi emerytalnej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 66 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy,
decydujące znaczenie dla ustalenia emerytury wojskowej ma data powołania do zawodowej
służby wojskowej, a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 j. t.) zasadnicza służba
wojskowa nie jest zawodową służbą wojskową.
Stosownie do art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin, emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej
po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat
służby wojskowej i wzrasta według zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-5 tej
ustawy.
Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że wysokość emerytury wojskowej dla
żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, który został powołany do zawodowej
służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., spełniającego warunki do
ustalenia tego prawa, określone w art. 12 ustawy, będzie ustalona na podstawie art. 15a
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ustawy, nawet jeśli przed przyjęciem do zawodowej służby wojskowej pełnił zasadniczą
służbą wojskową.
A zatem, funkcjonariusz, który wstąpił do służby po raz pierwszy po dniu
1 stycznia 1999 r., spełniający warunki określone w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), a który przed tym terminem pełnił zasadniczą
służbę wojskową, będzie miał obliczoną wysokość emerytury policyjnej na podstawie art. 15a
ustawy, tj. tylko za posiadane okresy służby i okresy równorzędne ze służbą. Okres
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funkcjonariusza jako okres równorzędny ze służbą, po 2,6 % podstawy wymiaru za każdy
rok.
Przykład:
Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji złożył wniosek o ustalenie prawa do
emerytury.
Z dokumentacji dołączonej do wniosku wynika, że w okresie:
1) od 01.06.1995 r. do 01.12.1996 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
2) od 15.12.1996 r. do 15.12.1998 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową;
3) od 05.01.1999 r. do 06.01.2012 r. pełnił służbę w Policji.
Z powyższego wynika, że funkcjonariusz spełnia warunki do nabycia prawa do
emerytury określone w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji
(…), tj. legitymuje się wymaganym 15-letnim okresem służby (13 lat służby w Policji + 2 lata
zasadniczej służby wojskowej, traktowanej zgodnie z art. 13 ustawy jako okres równorzędny
ze służbą).
Z uwagi na to, że funkcjonariusz został przyjęty do służby (służba w Policji) po raz
pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wysokość emerytury należy ustalić na podstawie art. 15a
ustawy, tj. za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą. Natomiast, zgodnie z cytowaną
regulacją, okres zatrudnienia nie podlega uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości
emerytury policyjnej.
Opracowano w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej;
stan prawny na czerwiec 2010 r.
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