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Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy  

o zaopatrzeniu 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 (Dz. U.2016 r., poz. 2270, dalej: ustawa 

zaopatrzeniowa), chcielibyśmy podnieść kwestię związaną z bezczynnością 

Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącą odwołań od 

decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent 

rodzinnych mundurowych. 

W związku z licznymi zapytaniami osób objętych skutkami „ustawy 

dezubekizacyjnej”, zarówno przychodzących na dyżury poselskie, jak  

i piszących zapytania z prośbą o interwencję w sprawie bezczynności Dyrektora 

ZER MSWiA, należy zaznaczyć, że mimo upływu terminu 30 dni od dnia 

wpływu do ZER odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości 

emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych mundurowych, nie odniósł się 

merytorycznie do zarzutów wobec wydanych decyzji, a także nie przekazał 

niezwłocznie odwołań do Sądu Okręgowego Wydział XIII Ubezpieczeń 

Społecznych w Warszawie, jako właściwego do rozpatrzenia spraw. 

Należy zatem podkreślić, że Dyrektor ZER MSWiA nie wypełnia obowiązku 

prawnego wynikającego z art. 477 § 1 i 2 k.p.c. i art. 83 ust. 7 ustawy z dnia 

13.10.1998 r. z późniejszymi zmianami o systemie ubezpieczeń społecznych,  

tj. do niezwłocznego przekazywania odwołań wraz z uzasadnieniami i aktami 

spraw dotyczących decyzji emerytalnych i rentowych mundurowych do wyżej 

wymienionego Sądu w terminie 30 dni. 



Obniżenie świadczeń wywołało u pokrzywdzonych znaczne pogorszenie 

zdrowia, w niektórych przypadkach śmierć (24 zgony), problemy z realizacją 

zobowiązań finansowych (kredyty bankowe, bieżące opłaty), brak funduszy na 

specjalistyczne leczenie oraz wykluczenie społeczne. Ponadto, powyższa 

sytuacja wywołuje poczucie krzywdy, upokorzenia i dyskryminacji oraz okrada 

z godności osoby objęte ustawą. Przypominamy, że ustawa ta narusza również 

fundamentalne zasady konstytucyjne i równości wobec prawa, powoduje brak 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pozbawia gwarancji 

należytego zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do pracy i szczególnie 

potrzebujących. 

Omawiana ustawa w sposób skrajnie rażący narusza ugruntowane w polskim  

i europejskim systemie prawnym zasady: niedziałania prawa wstecz oraz 

niestosowania odpowiedzialności zbiorowej. Należy mieć świadomość,  

że lawinowe wnoszenie skarg spowoduje blokadę Sądu Okręgowego Wydział 

XIII Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i spowoduje przewlekłość 

postępowań. 

W związku z powyższym stanem faktycznym, chciałabym zadać 

następujące pytania: 

1. Ile decyzji wydał dyrektor ZER MSWiA w skali całego kraju? 

2. Jaka ilość decyzji dotyczy emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych? 

3. Ile wpłynęło odwołań dotyczących decyzji w całym kraju? 

4. Jaka ilość odwołań dotyczy emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych? 

5. Ile odwołań zostało wysłanych przez dyrektora ZER MSWiA do Sądu 

Okręgowego Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie? 

6. Jaka ilość wysłanych odwołań do sądu dotyczy emerytur, rent inwalidzkich i 

rent rodzinnych? 

7. Ile odwołań Dyrektor ZER MSWiA przesłał do sądu w związku ze 

zgłoszeniem przez skarżących żądania zabezpieczenia powództwa (art. 730 

k.p.c.)? 

8. Co Pan Minister uczynił lub zamierza uczynić w sprawie terminowego 

przesyłania odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent 

inwalidzkich i rent rodzinnych mundurowych? 

9. Czy wpłynęły skargi i ile na bezczynność dyrektora MSWiA dotyczącą 

odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent 

inwalidzkich i rent rodzinnych mundurowych? 

 


