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Odpowiedź na interpelację nr 29963

Odp. MSWiA na interpelację nr 29963 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie 
wysokości świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Policji za pełnienie służby w warunkach

zagrażających życiu i zdrowiu

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 29963 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika 
Wójcika w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Policji za pełnienie służby w 
warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 29963 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie wysokości 
świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Policji za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu 
i zdrowiu, na wstępie należy wskazać, że problematykę związaną z pełnieniem służby w warunkach 
uzasadniających podwyższenie emerytury policyjnej reguluje art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji f...)1 (zwanej dalej: ustawą) oraz przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur 
funkcjonariuszy Policji (...)2 (zwanego dalej: rozporządzeniem RM). Natomiast prawo do zaopatrzenia 
emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 
ustawy, ustala - w formie decyzji w stosunku m.in. do funkcjonariuszy Policji i członków 
ich rodzin - organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tj. Dyrektor 
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

Warunkiem uznania, że policjant uczestniczył w działaniach uprawniających do podwyższenia 
emerytury jest wystąpienie zagrożenia jego życia lub zdrowia. Należy jednak zauważyć, że służba w Policji, 
z uwagi na podstawowe zadania realizowane przez tę formację, m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, sama w sobie jest związana 
z ryzykiem wystąpienia wielu potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia funkcjonariuszy.

Ustawodawca uzależnił zwiększenie wymiaru emerytury od zaistnienia konkretnych przesłanek 
(zarówno w zakresie podejmowania w czasie wykonywania obowiązków służbowych konkretnego rodzaju 
czynności, jak również od wykonywania ich w określonym ilościowo wymiarze). Również Trybunał 
Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 maja 2014 r.3 stwierdził, że zwrot „szczególnie zagrażających 
życiu i zdrowiu" zawarty w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy odnosi się do kwalifikacji zagrożenia perse, rozumianej 
jako stwierdzenie istnienia zagrożenia innego niż normalne następstwo pełnienia służby, przy założeniu, 
że w jej istotę jest wpisane ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Z perspektywy regulacji ustawowej jest ważne, 
aby to niebezpieczeństwo nie było normalnym następstwem służby, ale miało charakter wyjątkowy.

Środkiem dowodowym potwierdzającym okresy służby pełnionej w szczególnych warunkach 
uzasadniających podwyższenie emerytury jest zaświadczenie, sporządzone na podstawie akt osobowych 
funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających pełnienie służby w warunkach uzasadniających 
podwyższenie emerytury, wystawione przez właściwe organy4. W konsekwencji podstawa do wydania

1 (...) Agencji Bezpieczeństwo Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
1 Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. z 2019 r. poz. 288.
2 (...) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,
Dz.U. Nr 86, poz. 734, z późn. zm.
3 Sygn.U 12/13.
4 §14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno- 
Skarbowej oraz ich rodzin, Dz.U. poz. 2373.
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takiego zaświadczenia, zgodnie z §4 rozporządzenia RM, zachodzi wtedy, gdy pozostająca w dyspozycji 
organu dokumentacja potwierdza w sposób niebudzący wątpliwości konkretne, rzeczywiste sytuacje 
zagrożenia z określeniem ich daty, miejsca, przebiegu zdarzenia, podczas którego określone okoliczności 
stwarzały niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia funkcjonariusza. Istnieje bowiem oczywista różnica 
między potencjalnym zagrożeniem, jakie może nieść za sobą służba w Policji dla każdego funkcjonariusza, 
a realnym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia, występującym przy podejmowaniu konkretnej 
czynności, udziale w określonym zdarzeniu bądź akcji, do tego w ściśle wymaganym wymiarze czasowym.

Należy podkreślić, że dla wydania zaświadczenia jest niezbędne udokumentowanie czynności 
wykonywanych przez policjanta (np. operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, interwencji 
w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego, fizycznej ochrony osób lub mienia), 
jego udziału w zdarzeniu lub akcji, w trakcie których życie lub zdrowie policjanta było zagrożone ponad 
miarę wynikającą ze specyfiki służby w Policji, z jednoczesnym spełnieniem przesłanki ilościowej 
wykonywanych czynności. Z danych5 Komendy Głównej Policji wynika, że w latach 2015-2019 o wydanie 
takiego zaświadczenia wystąpiło 1.090 byłych funkcjonariuszy Policji, w wyniku prowadzonych postępowań 
wydano ich 448, natomiast w sprawie 39 wniosków postępowanie nadal toczy się. Organ emerytalny 
na podstawie zaświadczeń otrzymanych z właściwych organów Policji zarówno w latach 2015-2019, 
jak i w latach poprzednich, wypłaca 1.1286 byłym funkcjonariuszom Policji emerytury podwyższone o 0,5% 
podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu 
i zdrowiu.

Odnosząc się do pytania nr 3 uprzejmie informuję, że zabezpieczenie imprez sportowych 
jest działaniem prewencyjnym, które należy do podstawowych zadań Policji.7 Niewątpliwie, w trakcie 
wykonywania zadań może dojść do wystąpienia sytuacji, w której życie lub zdrowie policjanta zostanie 
zagrożone, a niebezpieczeństwo to nie będzie stanowiło normalnego następstwa służby, ale będzie miało 
charakter wyjątkowy. Jednak sam udział policjanta w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego 
(w tym o tzw. podwyższonym ryzyku), nie przesądza, że wykonywane przez niego czynności były 
podejmowane w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu funkcjonariusza. Z samego tylko 
faktu, że policjant uczestniczył w zabezpieczeniach meczów piłkarskich, nie można wywodzić, iż w trakcie 
ich trwania występowało szczególne zagrożenie życia lub zdrowia tego funkcjonariusza. Należy również 
podkreślić, że sytuacja każdego funkcjonariusza Policji jest inna i wniosek o wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego pełnienie służby w określonych warunkach jest rozpatrywany indywidualnie, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w toku postępowania prowadzonego w oparciu 
o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego8. Postanowienia o odmowie wydania żądanego 
przez wnioskodawcę zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu 
lub zdrowiu poddawane są kontroli instancyjnej, a także sądowo-administracyjnej, w związku z możliwością 
złożenia na takie postanowienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie zmiany sposobu definiowania sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dla funkcjonariuszy Policji, w zależności od oddziału i miejsca pełnienia służby.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5 Na dzień 12 marca 2019 r.
6 Dane ZER MSWiA na dzień 5 marca 2019 r.
7 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.
8 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. 
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