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Szanowni Państwo, 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu osób związanych z sytuacją zagrożenia zmniejszenia 

wartości wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych z powodu wejścia w życie tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej, w załączeniu przedstawiam ofertę prowadzenia spraw w przedmiocie 

ustalenia praw do emerytury na dotychczasowym poziomie. Posiadamy odpowiednią wiedzę  

w zakresie spraw związanych z emeryturami mundurowymi, a będąc sami powiązani rodzinnie 

z funkcjonariuszami różnych służb, posiadamy także przeświadczenie o słuszności Państwa 

roszczeń. Z tego względu zapraszam do współpracy. 

       r. pr. Błażej Sarzalski 

 

 

 

OFERTA 
 

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH ZWIĄZANYCH ZE 

ZMNIEJSZENIEM EMERYTUR I RENT MUDNUROWYCH 
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SŁOWEM WSTĘPU 

WADLIWE ZAŁOŻENIA USTAWY 
 

Uchwalona przez Sejm VIII kadencji nowelizacja ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest szyderstwem historii. 

Jakkolwiek trudna, historia współczesnej Polski, nie upoważnia polityków do nazywania Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej „państwem totalitarnym” (art. 13b i inne ustawy) i nie może ich upoważniać  

do tego, aby w sposób selektywny i bezrefleksyjny pozbawiać osoby, które po transformacji ustrojowej 

wiernie służyły Polsce, należnych im uposażeń, w imię źle pojętej zasady sprawiedliwości.  

Podstawowe zarzuty dotyczące ustawy tkwią już w samych jej założeniach, w myśl których „po łapach” 

dostają nie ci, którzy ustrój ten tworzyli, zarządzali nim, służyli w administracji cywilnej, w jego imieniu 

oskarżali i w jego imieniu sądzili, ale wyselekcjonowana, według nieostrych i niesprawiedliwych kryteriów, 

grupa osób. Przedmiotowa ustawa nie wytrzymuje krytyki nie tylko opartej o przepisy Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, ale także o orzecznictwo Trybunału Strasburskiego i Europejską Konwencję 

Praw Człowieka, zabiera bowiem wielu tysiącom osób ich słusznie nabyte, w toku służby dla wolnej 

Polski, uprawnienia emerytalne. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 
Ustawa przewiduje dwie, niezależne od siebie, lecz mogące wzajemnie na siebie wpływać, drogi 

zapobieżenia zmniejszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Pierwsza z tych dróg to wniosek do 

Ministra Spraw Wewnętrznych o objęcie indywidualnym zwolnieniem ze stosowania przepisów ustawy 

dla osób, które krótkotrwale służyły przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywały zadania  

i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.  

Drugą drogą jest odwołanie do sądu powszechnego od decyzji organu emerytalno-rentowego. 

WNIOSEK DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

Uważamy, że wniosek ten ma sens tylko w przypadku osób, których okres służby przed dniem 31 lipca 

1990 r. nie przekraczał kilku lat oraz które wyróżniały się rzetelnością w wykonywaniu zadań, ponad 

standard powszechny w służbach po 1990 r. Dostrzegamy przy tym trudności związane z objęciem wielu 

z tych osób klauzulami dostępu do informacji o charakterze poufności i tajności, jednakże w naszej ocenie 

nie przekreśla to możliwości złożenia takiego wniosku. Sprawy przed Ministrem rozstrzygane będą  

w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego, z prawem zaskarżenia ostatecznej decyzji do 

sądów administracyjnych.  

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO 
 

Odwołanie jest koniecznym elementem dla każdej osoby walczącej o utrzymanie swojego 

dotychczasowego uposażenia. W związku z wadliwym powołaniem trójki sędziów w skład Trybunału 

Konstytucyjnego oraz sprawowania władzy nad tym organem przez osobę wadliwie wybraną  

na stanowisko Prezesa TK oraz w związku z zapowiedziami środowisk prawniczych, w tym sędziowskich 
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o możliwości stosowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności przez sądy powszechne, już na tym 

etapie będziemy podnosić wszelkie argumenty natury konstytucyjnej, a także dotyczące zgodności 

ustawy z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. W przypadkach równoległego stosowania 

procedury wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych sądy staną przed koniecznością rozważenia 

wpływu tego postępowania na postępowanie z odwołania, zdajemy sobie sprawę, że być może będą 

zawieszać te postępowania. W każdej sprawie będziemy składać także wniosek o zabezpieczenie 

roszczenia. 

CENNIK: 

Podane niżej ceny są cenami brutto, a umowy z kancelarią skonstruowane będą w taki sposób,  

aby odwołujący się miał wybór i nie ponosił nadmiernych kosztów „z góry”, ale mógł współdecydować  

o tym, na jakim etapie potrzebuje pomocy prawnej i w jakim zakresie. W przypadku zgłoszenia się grup 

osób zainteresowanych przedstawioną ofertą przewidujemy rabaty grupowe. 

 

WNIOSEK DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH: 
 

Sporządzenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych – 750 zł 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra Spraw Wewnętrznych – 750 zł 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 1000 zł 

Reprezentacja na każdej rozprawie przed WSA – 400 zł 

Skarga kasacyjna do NSA – 1500 zł 

Reprezentacja na każdej rozprawie przed NSA – 500 zł 

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO: 
 

Odwołanie od decyzji organu – 1000 zł 

Reprezentacja na rozprawie – 400 zł 

Apelacja – 1000 zł 

Reprezentacja na rozprawie apelacyjnej – 400 zł 

Skarga kasacyjna – 2000 zł 

Reprezentacja na rozprawie przed Sądem Najwyższym – 750 zł 

SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA: 
 
Sporządzenie skargi – 2500 zł 

Reprezentacja w toku postępowania – 500 zł 
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Reprezentacja na rozprawie przed ETPCz – zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania 

SKARGA DO KOMITETU PRAW CZŁOWIEKA ONZ: 

 

Sporządzenie skargi – 500 zł 

Reprezentacja w postępowaniu – 500 zł  

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY: 

 

1. Kontakt wstępny z kancelarią - preferujemy kontakt za pomocą poczty elektronicznej, gdyż łatwiej 

nam wtedy usystematyzować informacje, jednakże zapraszamy do każdego rodzaju kontaktu – 

prosimy przygotować wstępne informacje dotyczące lat służby, formacji, rodzaju świadczenia 

(emerytura/renta/renta rodzinna). 

2. Określenie zakresu świadczonych usług – wspólnie z klientem ustalamy i doradzamy mu co do 

tego jakie kroki prawne podjąć, klient decyduje które usługi wybiera 

3. Zawarcie umowy i podpisanie pełnomocnictwa – po konkretyzacji zakresu usług następuje 

spisanie umowy i podpisanie stosownych pełnomocnictw dla kancelarii. 

4. Realizacja usługi. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi: 

radca prawny Błażej Sarzalski, tel. 512 020 518 

 prawnik Radosław Gliwiński, tel. 788 708 326 

 


