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Funkcjonariusze i pracownicy
w KAS
Koleżanki i Koledzy!
W dniu 18 września odbyło się kolejne robocze spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym
MSWiA. Tym razem celem wyjaśnienia i omówienia problemów ze stosowaniem przepisów
emerytalnych, głównie wprowadzonych nowelą z dnia 19 lipca br.
W spotkaniu uczestniczyli
Przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z ramienia ZZ Celnicy PL – Sławomir Siwy oraz Maria Mrugała – Przewodnicząca Zespołu
Emerytalnego ZZ Celnicy PL

Omówione zostały następujące zagadnienia:
1. Ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego dla emerytów, którzy otrzymali
decyzję emerytalną przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 19 lipca 2019 r
o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji (…).
Postępowanie w sprawie przeliczenia świadczenia nie będzie prowadzone z urzędu.
Emeryt powinien wystąpić z wnioskiem do ZER MSWiA o ponowne ustalenie świadczenia
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy
z dnia 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) tj. przeliczenie
wysługi i ewentualnie podstawy wymiaru świadczenia (gdy uposażenie wcześniej było
ustalone z potrąceniem np. za chorobowe).
Świadczeniobiorca, który chce wystąpić do organu emerytalnego o przeliczenie emerytury
policyjnej, zobowiązany jest do dołączenia zaświadczenia wystawionego przez Izbę
Administracji Skarbowej.
Do właściwego Dyrektora IAS należy wystąpić z wnioskiem o:
- wydanie nowego Zaświadczenia o przebiegu służby do celów emerytalno-rentowych tj.
o zaliczenie do okresu służby okresu od dnia 15.09.1999 do dnia mianowania.
oraz
- wydanie nowego Zaświadczenia o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnorentowych z wybranych kolejnych 10 lat kalendarzowych. O to zaświadczenie występują
tylko osoby, które w wybranym przez siebie okresie 10 lat miały obniżone uposażenie lub
nagrodę roczną. Zgodnie ze znowelizowanym art. 5 ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej
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w którym odesłano do ust. 1a dotyczącego podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza
Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, przy ustalaniu podstawy wymiary emerytury lub
renty inwalidzkiej nie uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia np. za
przebywanie na zwolnieniu lekarskim.
Z wniosku do ZER MSWiA musi jasno wynikać, że przeliczenie ma dotyczyć :
-wyłącznie wysługi emerytalnej,
-wyłącznie podstawy wymiary emerytury,
- wysługi emerytalnej i podstawy wymiaru emerytury.
Złożenie niekompletnego wniosku albo brak zaświadczeń niezbędnych do ustalenia nowej
wysokości emerytury policyjnej, będzie skutkowało wezwaniem przez organ emerytalny
świadczeniobiorcy do uzupełnienia wniosku i przedłożenia niezbędnych środków
dowodowych w terminie nie dłuższym niż 60 dni, pod rygorem wydania decyzji na
podstawie posiadanych dowodów. Niezałączenie wymaganych dokumentów spowoduje
przedłużenie postępowania toczącego się przed organem emerytalnym.
2. W związku z uchyleniem art. 18f ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej, świadczenia emerytalne
są ustalane z zastosowaniem przeciętnego uposażenia obowiązującego na dzień
zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
3. Informacja z ZER MSWiA przesyłana wnioskodawcy, iż wpłynął wniosek
o emeryturę/rentę nie oznacza, że DIAS załączył zaświadczenia potwierdzające
spełnienie warunku uprawniającego do emerytury. Organ emerytalny ma obowiązek
wydania zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku i przekazania tej informacji
do wnioskodawcy oraz do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. W przypadku ustalenia już przez organ emerytalny prawa do zaopatrzenia emerytalnego
a świadczeniobiorca nie został wcześniej skierowany na komisję lekarską MSWiA przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, możliwe jest wystąpienie w każdym terminie
do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o takie skierowanie.
5. Funkcjonariusz, który otrzymał decyzję odmawiającą prawa do emerytury z powodu
braku spełnienia warunku 5 lat zadań policyjnych lub 15 lat służby, od której się nie
odwołał może ponownie złożyć wniosek.
Zostały też inne zagadnienia. Odpowiedzi wymagają konsultacji więc stanowisko ZER
MSWiA zostanie nam przekazane na piśmie w terminie późniejszym
Treść Komunikatu została uzgodniona z ZER MSWiA, stąd też m.in. opóźnienie w
publikacji.
Pozdrawiam
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
/-/
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