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Wojskowe świadczenia emerytalno-rentowe w kontekście pełnienia służby w 

szczególnych warunkach. 

 

  

 Kwestia nabycia prawa przez żołnierzy zawodowych do wojskowych świadczeń 

emerytalno-rentowych została uregulowana ustawą z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 8, 

poz. 66 ze zm.) Zgodnie z art. 15 powyższej ustawy żołnierz zawodowy nabywa prawo do 

emerytury wojskowej, jeżeli w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku 

Polskim. Spełnienie tego warunku stanowi niezbędne minimum do nabycia cząstkowej 

emerytury w wysokości 40% podstawy jej wymiaru.  

Z tytułu 15 lat służby wojskowej emerytura wynosi 40 % podstawy wymiaru  

i wzrasta o: 

� 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby oraz za każdy rok okresów 

składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata,  

� 1,3 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres 

składkowy, 

� 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających 

służbę. 

 Z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach podstawa wymiaru emerytury 

może ulec zwiększeniu od 0,5% do 2% (art. 15 ust. 2 i 3).  Szczegółowe warunki jakie musi 

osiągnąć żołnierz zawodowy, aby uzyskać wspomniane zwiększenie określa rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania 

emerytur wojskowych (Dz. U. z 1995 r. Nr 21, poz. 110 ze zm).  
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Podwyższenia emerytury wojskowej dokonuje się na podstawie akt personalnych 

żołnierza oraz dokumentów określonych przez Ministra Obrony Narodowej w zarządzeniu   

Nr 24/MON z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie zasad i sposobu dokumentowania okresów 

służby wojskowej pełnionej w szczególnych warunkach, z tytułu, której przysługuje wzrost 

emerytury wojskowej (Dz. Rozk. MON, poz. 82).  

 

Zgodnie z tym pełnienie służby w szczególnych warunkach powoduje jedynie 

procentowe zwiększenie podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego. Tym samym 

zwiększenie z tytułu tej służby w przypadku żołnierza zawodowego nie posiadającego 

wymaganego ustawowo okresu 15 lat służby w WP nie daje prawa do nabycia wojskowej 

emerytury.  

Jednocześnie stosownie z zapisem art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin kwota emerytury bez 

uwzględnienia dodatków pielęgnacyjnego, dla sierot zupełnych, kombatanckiego i za tajne 

nauczanie nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru  

tj. uposażenia należnego żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej 

służby wojskowej.   
 
 


