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Gabinet Polityczny 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 30 stycznia 2009 roku założeń projektu 

ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych, a także 

pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Gabinetu 

Politycznego MSWiA z dnia 3 lutego 2009 roku, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ 

Policjantów zwracam się o przekazanie w terminie jak najkrótszym pełnych danych, 

na podstawie których opracowano założenia, a w szczególności zestawień liczbowych, 

które posłużyły autorom do sformułowania głównych tez opracowania. 

Ponadto proszę o uzupełnienie informacji zawartych w założeniach do 

projektu o: 

1) wyjaśnienie przyczyn, które zadecydowały o przyjęciu kryterium w 

oparciu o które uznano rok 2001 jako początek okresu 

sprawozdawczego; 

2) zestawienie liczbowe ilustrujące strukturę odejść ze służby ze 

wskazaniem stanowisk i szczebli organizacyjnych (komisariaty i 

komendy), etatowego usytuowania emerytów (etaty podoficerskie, 

aspiranckie i oficerskie) oraz rodzaju służby przed rozwiązaniem 

stosunku służbowego (służby operacyjno - dochodzeniowe, 

prewencyjne, wspomagające); 

3) wskazanie w założeniach tych elementów, które zdaniem autorów 

dokumentu, promują opłacalność długoletniej służby; 

4) liczbę policjantów, którzy odeszli na emeryturę w ostatnich 8 latach; 

5) zestawienie liczbowe uwzględniające faktyczny powód odejścia ze 

służby, zarówno o charakterze obiektywnym (np. całkowita 

niezdolność do służby, kolejne reorganizacje), jak i subiektywnym 



(np. obawa przed wprowadzeniem niekorzystnych rozwiązań 

ustawowych); 

6) wskazanie średniego okresu pobierania świadczeń emerytalnych; 

7) dane dotyczące średniej długości życia emeryta/rencisty policyjnego 

pobierającego świadczenie; 

8) dane o ilości orzeczeń komisji lekarskich o niezdolności do służby wg 

kategorii niezdolności; 

9) liczbę ustalonych kategorii zdrowia z uwzględnieniem niezdolności 

spowodowanej chorobą psychiczną; 

10) planowane miejsce i zadania Policji po roku 2010, z uwzględnieniem 

przewidzianej liczby policjantów w skali kraju, organizacji i obsady 

etatowej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, proporcji 

etatów podoficerskich, aspiranckich i oficerskich; 

11) przewidywane zmiany w zakresie czasu służby, stopnia 

dyspozycyjności, uprawnień o charakterze finansowym i socjalnym; 

12) uzasadnienie przyczyn uzależnienia wysokości świadczenia 

rentowego od stażu służby; 

13) uzasadnienie przyczyn przyjęcia za obligatoryjne kryterium do 

przyznania emerytury 12 miesięcy pozostawania w służbie przed datą 

zwolnienia; 

14) przedstawienie argumentacji uzasadniającej przyjęcie daty urodzenia 

i zatrudnienia jako cezury różnicującej uprawnienia policjantów; 

15) określenie rodzaju i wymiaru renty rodzinnej wraz ze 

sprecyzowaniem zakresu modyfikacji i uzasadnieniem 

proponowanych odmienności; 

16) określenie rodzaju i zakresu świadczeń przysługujących emerytowi, 

które mają być „zbliżone do aktualnie obowiązujących" (jak i na 

jakich zasadach); 

17) sprecyzowanie zasad określania wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne w razie odejścia policjanta ze służby przed spełnieniem 

warunków do nabycia emerytury z systemu zaopatrzeniowego; 

18) wyliczenie kosztów zwolnienia ze służby w Policji wielu tysięcy 

policjantów, którzy nie zaakceptują niekorzystnych rozwiązań 

emerytalnych z uwzględnieniem wypłaty odpraw, emerytur, 

przeszkolenia i wynagrodzenia nowo przyjętych, odrębnie dla 



5000 i 10.000 zwolnionych, przy założeniu, że mogliby pracować 

dłużej o 5,10 lub 15 lat; 

19) sprecyzowanie zasad i trybu określania inwalidztwa, a także wymiaru 

renty z tytułu inwalidztwa niepozostającego w związku ze służbą i 

zasad powiązania go ze stażem służby; 

20) określenie zakresu nowelizacji obowiązującej ustawy emerytalnej. 

Przekazanie powyższych informacji jest niezbędne z uwagi na 

konieczność wydania przez NSZZ Policjantów pełnej i wszechstronnej opinii 

do założeń projektu ustawy emerytalnej, mającej szczególne znaczenie 

zarówno dla środowiska służb mundurowych, jak i dla bezpieczeństwa 

państwa. 

Przewodniczący 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 

Antom DUDA 


