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  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP  

 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z 28 maja 2021 r. (sygn. BPS/043-24-1055/MSWA/21) w sprawie oświadczenia 

Senatora RP Pana Jana Filipa Libickiego, złożonego podczas 24. posiedzenia Senatu RP 27 maja 2021 r., 

dotyczącego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy mającą na celu zaliczenie urlopu wychowawczego do wysługi lat uwzględnianych 

przy wyliczeniu emerytury na zasadach jakie przysługują żołnierzom zawodowym na wstępie pragnę 

wyjaśnić, że pismem z 20 kwietnia 2021 r. skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Stowarzyszenie „Wierność” wycofało wniosek o podjęcie ww. prac legislacyjnych, 

uznając go za bezprzedmiotowy.  

Niemniej jednak należy wskazać, że zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin1 do okresów służby wojskowej, 

od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się urlop wychowawczy w wymiarze 

łącznym nie większym niż 3 lata.  

Natomiast 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 rodzin2, zwana dalej ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym, przewiduje trzy 

systemy emerytalne dla funkcjonariuszy: 

1) pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r.; 

2) przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r.; 

3) przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r.  

W przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r. istnieje ograniczenie 

czasowe przy zaliczaniu urlopu wychowawczego do okresu służby, od którego jest uzależnione nabycie 

prawa do emerytury. Stosownie do art. 18c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym do okresów służby, 

od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta 

podstawa wymiaru emerytury, zalicza się urlop wychowawczy, udzielony w trakcie pełnienia służby, 

w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.  

 W stosunku do funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. oraz przyjętych 

do służby po 1 stycznia 1999 r. nie stosuje się powyższej zasady. Urlop wychowawczy nie podlega 

wyłączeniu z okresu służby, od którego jest uzależnione nabycie prawa do emerytury, bez względu 

na długość jego trwania. 

                                                           
1
 Dz. U. z 2020 r. poz. 586, z późn. zm. 

2
 Dz. U. z 2020 r. poz. 723.  
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Mając powyższe na uwadze, zaproponowana nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

wydaje się być mniej korzystnym rozwiązaniem od obecnie obowiązującego. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 z up. Maciej Wąsik 

 Sekretarz Stanu 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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