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Funkcjonariusz, który został przyjęty do służby w Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie
Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej lub został powołany
do zawodowej służby wojskowej albo służby kandydackiej po raz
pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. może ubiegać się o przyznanie
emerytury policyjnej na poniżej przedstawionych zasadach
określonych w ustawie 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, Straży Marszałkowskiej,
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2020 r. poz. 723, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Komu przysługuje emerytura policyjna?
Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi, który w dniu
zwolnienia z Policji, posiada co najmniej 25-letni okres służby w:










Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej,
Służbie Ochrony Państwa,
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 Państwowej Straży Pożarnej,
 Służbie Celnej,
 Służbie Celno-Skarbowej,
 Służbie Więziennej
liczony łącznie z okresami równorzędnymi ze służbą.
Jak obliczana jest emerytura policyjna?
Emerytura policyjna funkcjonariusza, który został przyjęty do służby
po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. obliczona jest wyłącznie
za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą.
Jako równorzędne ze służbą traktuje się okresy:
 służby w Biurze Ochrony Rządu,
 służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa
do emerytury wojskowej,
 zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach
pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik
specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik
specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak,
strażak
specjalista
do
spraw
zabezpieczenia
przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej
i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.
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.
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Do okresów służby zalicza się okres urlopu wychowawczego,
udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym
nie większym niż 3 lata.
Niniejsze zasady dotyczą również funkcjonariuszy, którzy wstąpili
do służby w jednej z ww. formacji wymienionych w ustawie po raz
pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r., a przed tą datą odbywali
zasadniczą służbę wojskową, która nie była służbą pełnioną
w ramach służby kandydackiej.
Podstawa wymiaru emerytury policyjnej
Podstawę wymiaru emerytury policyjnej stanowi średnie uposażenie
funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych
wybranych przez funkcjonariusza. Jeżeli funkcjonariusz nie wskaże
takiego okresu, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
przyjmowany będzie okres kolejnych 10 lat kalendarzowych
poprzedzających rok zwolnienia ze służby.
Wysokość emerytury policyjnej:
 stanowi 60% podstawy wymiaru za 25 lat służby,
 wzrasta o 3% podstawy wymiaru za dalszy rok tej służby lub
okresów równorzędnych ze służbą.
Podwyższenie emerytury policyjnej
Emeryturę policyjną podwyższa się o:
 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc
pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie
działań wojennych,
 1% podstawy wymiaru z tytułu przyznania Medalu imienia
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podkomisarza Policji Andrzeja Struja.
Do emerytury policyjnej nie przysługuje zwiększenie z tytułu
inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.
Maksymalny wymiar emerytury policyjnej
Kwota emerytury policyjnej nie może przekroczyć 75% podstawy
jej wymiaru, a z uwzględnieniem podwyższenia z tytułu przyznania
Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja nie może
przekroczyć 76% podstawy wymiaru.
Zawieszanie i ustanie prawa do emerytury policyjnej
Prawo do emerytury policyjnej zawiesza się w przypadku:
 ponownego przyjęcia emeryta do służby w formacjach
wymienionych w tytule ustawy,
 powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej,
 przekształcenia stosunku pracy emeryta w stosunek służby,
 złożenia przez emeryta wniosku o zawieszenie prawa
do emerytury i wstrzymanie jej wypłaty.
Prawo do emerytury policyjnej ustaje, jeżeli:
 przestanie istnieć którykolwiek z warunków wymaganych
do uzyskania prawa do świadczenia (np. z dniem przywrócenia
do służby),
 w razie śmierci osoby uprawnionej,
 w razie skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem
sądu 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, które zostało
popełnione przed zwolnieniem ze służby.
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Co należy zrobić, aby otrzymać emeryturę policyjną?
Aby otrzymać emeryturę policyjną należy złożyć wniosek
o przyznanie emerytury oraz dołączyć do wniosku niezbędne
dokumenty. Na tej podstawie organ emerytalny wszczyna
postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury policyjnej.
Osoba wnioskująca powinna wypełnić formularz: Wniosek
o przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej, który dostępny jest:
 w Punkcie Obsługi Klienta ZER MSWiA,
 na stronie internetowej www.gov.pl/zermswia w zakładce
Załatw sprawę → Policja → Emerytura / Renta inwalidzka.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę, która ubiega się
o emeryturę, jej pełnomocnika, osobę sprawującą faktyczną
opiekę lub osobę upoważnioną do złożenia podpisu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie
emerytury policyjnej?
Do wniosku o emeryturę policyjną należy dołączyć:
 zaświadczenie o przebiegu służby dla celów emerytalnych,
 zaświadczenie o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów
emerytalnych z kolejnych 10 lat kalendarzowych,
 pisemne oświadczenie wnioskodawcy, jeżeli:
 pobiera uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie
pieniężne o takim samym charakterze,
 osiąga przychód (w tym również za granicą) z tytułu
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego (wraz z informacją o wysokości osiąganego
przychodu z tego tytułu).
Stan prawny na kwiecień 2022 r.
7

Wszystkie dokumenty należy składać w oryginale.
Gdzie można złożyć dokumenty?
Wniosek o emeryturę policyjną kompletuje komórka kadrowa
właściwa ze względu na ostatnie miejsce pełnienia służby lub miejsce
zamieszkania funkcjonariusza.
Wniosek wraz z dokumentami można złożyć:
 w komórce kadrowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce
pełnienia służby lub miejsce zamieszkania funkcjonariusza,
 w Punkcie Obsługi Klienta ZER MSWiA - osobiście,
za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby sprawującej
faktyczną opiekę,
 za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie doręczania przesyłek, przesyłając wniosek
na adres Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

***
Przedstawiając Państwu niniejsze opracowanie pragniemy podkreślić,
że zawarte w nim informacje mają charakter ogólny i odnoszą się
do najistotniejszych zagadnień dotyczących emerytury policyjnej.
W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie Państwa zapraszamy
do Punktów Obsługi Klienta, gdzie uzyskacie Państwo pomoc
w wyjaśnieniu niezrozumiałych kwestii.
***
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Podstawa prawna:




ustawa 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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723,
z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania
i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich
rodzin (Dz. U. poz. 2373, z późn. zm.).

Zakład Emerytalno-Rentowy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
www.gov.pl/zermswia
Infolinia:
tel. 47 725 88 88 lub 0 47 725 88 88 (całą dobę)
Poniedziałek - Piątek godz. 8:30-15:30 (konsultanci)
e-mail: klient@zer.mswia.gov.pl
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