
Odpowiedź na interpelację nr 16564 

w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych 

dotkniętych "ustawą represyjną" 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin 

Zieleniecki 

Warszawa, 09-11-2017 

W związku z interpelacją posłanki Kornelii Wróblewskiej i grupy posłów, przesłaną przy 

piśmie z dnia 25 października br., znak: K8INT16564, w sprawie „składek na ubezpieczenia 

społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych „ustawą represyjną”” uprzejmie 

informuję, że osoba uprawniona do emerytury policyjnej, która oprócz służby w Policji 

wykonywała pracę objętą powszechnym ubezpieczeniem społecznym, może uzyskać prawo 

do drugiej emerytury, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z 

późn. zm.), jeżeli spełnia wymagane warunki bez uwzględnienia okresów zawodowej służby. 

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2a ww. ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), 

przy ustalaniu prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i obliczaniu jej 

wysokości nie uwzględnia się okresów służby funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do 

emerytury policyjnej, finansowanej z budżetu państwa.  

W przypadku ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., prawo do emerytury z 

FUS przysługuje pod warunkiem osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat – kobieta i 65 lat – 

mężczyzna) oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego (odpowiednio co 

najmniej 15 i 20 lat). W przypadku ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. 

wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego i udowodnienie jakiegokolwiek okresu 

ubezpieczenia (okresu składkowego i nieskładkowego). Prawo do podwyższenia kwoty 

emerytury do wysokości minimalnej, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł, mają tylko te 

osoby (niezależnie od daty urodzenia), które udowodniły odpowiednio długi okres składkowy 

(kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Należy podkreślić, że okresy 

służby funkcjonariusza, który nabył prawo do emerytury policyjnej nie są uwzględniane przy 

ustalaniu prawa oraz wysokości emerytury z FUS. 

Z przepisów art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 7 ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji wynika, że w razie zbiegu prawa do 

emerytury policyjnej przyznanej osobie, która pozostawała w służbie przed 2 stycznia 1999 r. 

z prawem do emerytury z FUS, wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę 

uprawnioną, natomiast wypłata drugiego świadczenia ulega zawieszeniu.  

Obowiązujące przepisy nie przewidują zwrotu składek wpłaconych na ubezpieczenie 

emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych w sytuacji, w której dana osoba z tytułu wykonywanej działalności została 

prawidłowo objęta ubezpieczeniem społecznym, ale nie nabyła prawa do emerytury na 

podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ponieważ nie spełniła wymaganych 

warunków albo nie może jej pobierać, ponieważ wypłacane jest jej świadczenie emerytalne z 

innego systemu emerytalnego.  

Nadmieniam, że analogiczne przepisy obowiązują w przypadku żołnierzy zawodowych 

uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037), którzy poza 



okresami zawodowej służby mają również okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym 

(emerytalnemu i rentowym).  
 

 


