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powyżej tłumaczenie decyzji ETCP ze strony Zemkego poniżej wspomniana 

symulacja, która poprzednio chyba źle się wkleiła.  

 

Proszę o przeprowadzenie symulacji na podstawie poniższych założeń:  

SB-ek posiada prawa emerytalne i otrzymuje emeryturę w 1990 roku lub otrzymał ją 

wcześniej oraz nie podejmuje pracy po 1990 roku.  

SB-ek posiada prawa emerytalne i otrzymuje emeryturę w 1990 roku i podejmuje 

pracę poza resortem mundurowym po 1990 roku.  

SB-ek nie uzyskał praw emerytalnych do 1990 roku, nie przechodzi weryfikacji i nie 

podlega obecnie pod ustawę dezubekizacyjną. Pracuje na emeryturę z ZUS.  

SB-ek nie posiada praw emerytalnych, ma kilkuletni, kilkumiesięczny lub 

kilkudniowy staż w organach PRL, przechodzi weryfikację i rozpoczyna pracę w 

Policji, a następnie przechodzi na emeryturę i już nie pracuje.  

SB-ek nie posiada praw emerytalnych, ma kilkuletni, kilkumiesięczny lub 

kilkudniowy staż w organach PRL, przechodzi weryfikację i rozpoczyna pracę w 

Policji, a następnie przechodzi na emeryturę i jeszcze pracuje dorabiając do 

emerytury.  

Zakładamy, że każde wypracowane świadczenie jest całościowym tj. obejmującym 

75% podstawy wymiary. Podczas symulacji używamy aktualnej uchwalonej w 

wolnej Polsce ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 708) zwanej dalej ustawa zaopatrzeniową. 

Przy wyliczeniach w zasadzie pominięto kwoty corocznej waloryzacji 

przyznawanych świadczeń.  

Przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSW w latach 2005-2015. 

Tablica 2  

Dane z ZER MSWiA. Liczba, przeciętna wysokość, przeciętny wiek, okres służby, 

okres wysługi oraz ilość i przeciętny procent dodatku za inwalidztwo emerytur nowo 

przyznanych w latach 2005-2015. Tablica 4.  

 

 

Czym różnią się dane z tablicy drugiej oraz czwartej w kolumnie przeciętne 

świadczenie???  

Ano tym, że w tablicy drugiej jest przeciętna średnia wszystkich łącznie świadczeń 

wypłacanych przez ZER zaś w tablicy czwartej świadczeń przyznanych w danym 

roku kalendarzowym. Np. Ci co przeszli na emeryturę w 2007 roku otrzymali 

przeciętne świadczenie w wysokości 2849,36zł, natomiast każdy emeryt mundurowy 

średnio w 2007 roku otrzymywał 2187,63 zł.  

SB-ek posiada prawa emerytalne i otrzymuje emeryturę w 1990 roku lub otrzymał ją 

wcześniej oraz nie podejmuje pracy po 1990 roku. Od dnia 01 stycznia 2010 roku 

powinien otrzymywać 2665zł. Zgodnie z wymogami ustawy dezubekizacyjnej za 

każdy rok służby w organach zmniejszono mu świadczenie z 2,6% do 0,7% rocznie. 

Za 25 lat pracy w organach otrzyma tylko 15,5% oraz 5 lat pracy cywilnej przed 

otrzyma łącznie 26% podstawy wymiaru emerytury tj. 924 zł. Kwota ta jest tylko 

waloryzowana przez państwo.  

SB-ek posiada prawa emerytalne i otrzymuje emeryturę w 1990 roku i podejmuje 

pracę poza resortem mundurowym po 1990 roku. Ustawa zaopatrzeniowa pozwala 

na podnoszenie wysokości emerytury przy odprowadzaniu składek na ubezpieczenie 
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społeczne za każdy przepracowany rok o 1,3%. Jednak posiadają pełną emeryturę 

nie może jej już podwyższyć. W 2010 roku powinien otrzymywać miesięcznie 

emeryturę w wysokości 2665zł. Zgodnie z wymogami ustawy dezubekizacyjnej za 

każdy rok służby w organach zmniejszono mu świadczenie z 2,6% do 0,7% rocznie. 

Za 25 lat pracy w organach otrzyma teraz 15,5% oraz za 5 lat pracy cywilnej przed 

służbą otrzyma łącznie 26% podstawy wymiaru emerytury. Jednocześnie ZER 

doliczy mu za okres 19 lat opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 24,7% czyli 

nadal będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 50,7% podstawy wymiaru tj. 1801. 

Kwota ta nadal jest waloryzowana.  

SB-ek nie uzyskał praw emerytalnych do 1990 roku, nie przechodzi weryfikacji i nie 

podlega obecnie pod ustawę dezubekizacyjną. Dziesięć lat służby w organach PRL 

liczy się mu jak w powszechnym systemie emerytalnym. Pracuje na emeryturę z 

ZUS.  

SB-ek nie posiada praw emerytalnych, ma kilkuletni, kilkumiesięczny lub 

kilkudniowy staż w organach PRL, przechodzi weryfikację i rozpoczyna pracę w 

Policji, a następnie przechodzi na emeryturę i już nie pracuje. w 2007 roku po 

przejściu na emeryturę otrzymuje 2849zł brutto. Po corocznej waloryzacji w 2010 

roku ma np. 3100zł. Zgodnie z wymogami ustawy dezubekizacyjnej za 4 lata i sześć 

miesięcy służby w organach PRL zmniejszono mu świadczenie z 2,6% do 0,7% 

rocznie. Podstawa wymiaru świadczenia została obniżona o 9,55%. Po I ustawie 

otrzymuje brutto 2705 zł. Kwota ta zgodnie z ustawą jest jeszcze waloryzowana. 

Nowy projekt stwierdza, że od 01 października 2017 roku może maksymalnie 

otrzymać tylko 2100zł brutto.  

SB-ek nie posiada praw emerytalnych, ma kilkuletni, kilkumiesięczny lub 

kilkudniowy staż w organach PRL, przechodzi weryfikację i rozpoczyna pracę w 

Policji, a następnie przechodzi na emeryturę i jeszcze pracuje dorabiając do 

emerytury. w 2007 roku po przejściu na emeryturę otrzymuje 2849zł brutto. Po 

corocznej waloryzacji w 2010 roku ma np. 3100zł. Zgodnie z wymogami ustawy 

dezubekizacyjnej za 4 lata i sześć miesięcy służby w organach PRL zmniejszono mu 

świadczenie z 2,6% do 0,7% rocznie. Podstawa wymiaru świadczenia została 

obniżona o 9,55%. Po I ustawie otrzymuje brutto 2705 zł. Kwota ta zgodnie z ustawą 

jest jeszcze waloryzowana. Podejmuje pracę i przez sześć lat odprowadza składki na 

ubezpieczenie społeczne. Po ukończeniu 55 lat ZER MSW podwyższa mu emeryturę 

o 9,1%. tj. do wysokości 74,55% podstawy i uzyskuje wtedy 2689zł brutto. Nowy 

projekt stwierdza, że od 01 października 2017 roku może maksymalnie otrzymać 

tylko 2100zł brutto.  

Reasumując nowy projekt ustawy dezubekizacyjnej nie obniża w żaden sposób 

świadczeń osób określonych w grupie I, II. Ich emerytury zostały już obniżone 

ustawą z 2007 roku. III grupy nie dotyczy ponieważ obejmuje ich powszechny system 

emerytalny.  

Nowy projekt dotyczy tylko i wyłącznie osób określonych w IV oraz V grupie. 

Dotyczy policjantów pracujących w III RP. Tych co przeszli weryfikację i 

kontynuowali pracę w Policji lub w UOP. Tych, których państwo polskie poprosiło - 

zaprosiło do budowy nowej demokratycznej, wolnej Polski. To z ich emerytur Skarb 

Państwa chce zaoszczędzić pół miliarda złotych rocznie. To im pół miliarda złotych 

rocznie zgodnie z prawem silniejszego chce ukraść. 

 

 


