
Dezyderat nr 21 

Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości 

emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych  

z 12 lutego 2020 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r., 

rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19). 

Przedmiotem petycji było żądanie podjęcia inicjatywy w zakresie 

zmiany obowiązujących przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości 

emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wdrożenie 

porozumienia z 8 listopada 2018 r., w ramach którego Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zobowiązał się rozwiązać problem 

różnicowania statusu funkcjonariuszy w zakresie nabywania praw 

emerytalnych w zależności od momentu przyjęcia do służby, tj. różnic 

powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W aktualnym stanie prawnym 

obowiązuje regulacja wprowadzająca różne zasady ustalania emerytury 

mundurowej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 1 stycznia 

1999 r., dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., 



a przed 30 września 2003 r. oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej 

dacie.  

W dyskusji  wskazano, że kwestia poruszana w petycji dotyczy tysięcy 

funkcjonariuszy, którzy przed rozpoczęciem służby pracowali przez wiele lat 

w innych branżach gospodarki i w obecnym stanie prawnym ich składki, 

które odprowadzali wówczas do powszechnego systemu emerytalnego, nie 

mają wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych. Jest to – w opinii 

autorów petycji – rażąca niesprawiedliwość, która nie powinna mieć miejsca. 

Biorąc pod uwagę, że podniesiony w petycji problem dotyczy zarówno 

funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego 

i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jak też Służby Celno-Skarbowej 

i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 

i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komisja do Spraw Petycji zwraca się 

do Pana Premiera o przekazanie szczegółowych założeń zmian legislacyjnych, 

wynikających z realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 r., przewidywanych 

skutków finansowych, stanu prowadzonych konsultacji w zakresie 

zaproponowanych rozwiązań, a także stanowisk przedstawicieli 

poszczególnych służb, oraz o wskazanie przewidzianego terminu skierowania 

projektu ustawy do Sejmu RP. W przekonaniu Komisji prace dotyczące 

realizacji wymienionego porozumienia powinny zostać dokończone bez 

zbędnej zwłoki. 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

(-) Sławomir Jan Piechota 


