
Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lute-
go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organ emerytalny w∏a-
Êciwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalne-
go i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u tego za-
opatrzenia funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz ich rodzin, za-
kres jego dzia∏ania, stopieƒ dysponenta Êrodków, sie-
dzib´ organu, struktur´ organizacyjnà oraz sposób po-
wo∏ywania i odwo∏ywania organu oraz jego zast´pców.

§ 2. 1. Dyrektor Zak∏adu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji,
zwany dalej „Dyrektorem Zak∏adu”, jest organem w∏a-
Êciwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób,
o których mowa w § 1.

2. Dyrektora Zak∏adu powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

3. Zast´pców Dyrektora Zak∏adu powo∏uje i odwo-
∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na pi-
semny wniosek Dyrektora Zak∏adu. 

§ 3. Dyrektor Zak∏adu jest dysponentem Êrodków
bud˝etu paƒstwa trzeciego stopnia.

§ 4. Siedzibà Dyrektora Zak∏adu jest miasto sto-
∏eczne Warszawa.

§ 5. 1. Do zadaƒ Dyrektora Zak∏adu nale˝y:

1) ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego
i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego zaopa-
trzenia przys∏ugujàcych oraz ustalanie prawa do in-
nych Êwiadczeƒ i ich wysokoÊci na podstawie od-
r´bnych przepisów zwolnionym ze s∏u˝by funkcjo-
nariuszom Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej oraz cz∏onkom ich rodzin;

2) dokonywanie wyp∏at Êwiadczeƒ pieni´˝nych w ra-
mach zaopatrzenia emerytalnego oraz przys∏ugu-
jàcych na podstawie odr´bnych przepisów, a tak˝e
wspó∏praca z instytucjami finansowymi w tym za-
kresie;

3) dokonywanie waloryzacji wyp∏acanych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych;

4) dokonywanie potràceƒ i egzekucji ze Êwiadczeƒ
pieni´˝nych; 

5) ustalanie kwot nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych i dochodzenie ich zwrotu;

6) ustalanie kwot niedop∏at Êwiadczeƒ pieni´˝nych;

7) wspó∏praca z organami emerytalnymi i rentowymi
w sprawach dotyczàcych zabezpieczenia spo∏ecz-
nego;

8) wspó∏praca w granicach uprawnieƒ, z centralnymi
organami administracji rzàdowej, organami i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg∏ymi lub nadzoro-
wanymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych oraz komórkami organizacyjnymi Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji;

9) dokonywanie analiz z zakresu wysokoÊci i struktu-
ry Êwiadczeƒ pieni´˝nych;

10) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie
w drodze wyjàtku zaopatrzenia emerytalnego;

11) naliczanie i podzia∏ Êrodków funduszu socjalnego
pomi´dzy jego dysponentów;

12) opracowywanie projektów aktów prawnych doty-
czàcych zaopatrzenia emerytalnego;

13) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z za-
kresu zaopatrzenia emerytalnego;

14) prowadzenie gospodarki finansowej i majàtkowej
wed∏ug zasad okreÊlonych dla paƒstwowych jed-
nostek bud˝etowych, w tym opracowywanie pla-
nów, sprawozdaƒ finansowych, rocznego planu
dochodów i wydatków dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Zak∏adu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji;

15) prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczà-
cej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytal-
nego oraz bie˝àca jej aktualizacja;

16) udost´pnianie informacji w sprawach dotyczàcych
zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowa-
nym odr´bnymi przepisami.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 marca 2004 r.

w sprawie organu emerytalnego w∏aÊciwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, 

Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz ich rodzin

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



2. Obs∏ug´ realizacji zadaƒ Dyrektora Zak∏adu,
o których mowa w ust. 1, zapewnia Zak∏ad Emerytal-
no-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji b´dàcy paƒstwowà jednostkà bud˝etowà,
zwany dalej „Zak∏adem”.

§ 6. W sk∏ad Zak∏adu wchodzà nast´pujàce komór-
ki organizacyjne:

1) Wydzia∏ I Ustalania Âwiadczeƒ;

2) Wydzia∏ II Wyp∏at;

3) Wydzia∏ III Finansowo-Ksi´gowy;

4) Wydzia∏ IV Eksploatacji Systemów Komputerowych;

5) Wydzia∏ V Ogólny;

6) Wydzia∏ VI Skarg i Analiz;

7) Wydzia∏ VII Ustalania Âwiadczeƒ;

8) Wydzia∏ VIII Prawny;

9) Wydzia∏ IX Kontroli;

10) Wydzia∏ X Ustalania Âwiadczeƒ;

11) Wydzia∏ XI Ochrony;

12) Samodzielne stanowisko do spraw Audytu We-
wn´trznego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Oleksy

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

nr 66 Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 30 listopada
1994 r. w sprawie okreÊlenia organu w∏aÊciwego w spra-
wach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i ich rodzin oraz utworzenia Zak∏adu Eme-
rytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 57, z 1996 r.
Nr 9, poz. 57, z 1997 r. Nr 9, poz. 77 oraz z 2000 r. Nr 2,
poz. 17), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, na podstawie art. 21 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).
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