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Panie Panie Ministrze, 

konstrukcja prawna art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 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 (tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej), powoduje między innymi taki skutek, że im dłużej były 

funkcjonariusz pełnił służbę po 1990 roku i im wyższe, a zarazem bardziej 

odpowiedzialne, stanowisko zajmował, tym bardziej została obniżona jego 

emerytura (naliczana jest od ostatniego uposażenia od 40% do 75%). Pomimo, 

iż ustawowo przysługuje mu przelicznik 2,6% za każdy rok takiej służby, 

uzyskanie emerytury z tego okresu okazuje się fikcją. 

Doliczenie do wysługi emerytalnej roku czy dwóch lat służby uznanej za 

„służbę na rzecz totalitarnego państwa”, a nawet jednego dnia, powoduje 

radykalne obniżenie emerytury wynikającej wyłącznie ze służby po 1990 roku. 

Celem ustawodawcy opisanym w uzasadnieniu projektu było przede wszystkim 

ograniczenie wysokich emerytur za „służbę na rzecz totalitarnego państwa”.  

Jednak byli funkcjonariusze nie mają możliwości wystąpienia do Zakładu 

Emerytalno-Rentowego MSWiA o pominięcie tego okresu przy obliczaniu 

emerytury i wyliczenia jej wyłącznie na podstawie innej służby, w 

szczególności po 1990 roku. Oczywiście z rozwiązania takiego mogłyby 

skorzystać osoby, które posiadają co najmniej 15 lat służby niewskazanej w art. 

13b ustawy emerytalnej. Zgodnie z art. 12 ustawy emerytalnej to jest 

wystarczający okres do uzyskania emerytury dla osób, które podjęły służbę 

przed 2012 rokiem. 



Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 5 tysięcy spraw 

emerytowanych funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się odwołać od ustawy 

dezubekizacyjnej. Jak twierdzą sami funkcjonariusze, odbieranie emerytur za 

uprawnienia jakie słusznie nabyli w III RP za nienaganną służbę, może stanowić 

zaprzeczenie konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa. Dlatego u 

podstaw swoich odwołań wskazują naruszenie art. 2 Konstytucji RP.  

Tak skonstruowana ustawa dyskryminuje każdego, kto choć jeden dzień „służył 

na rzecz totalitarnego państwa”. I nie jest ważne ile lat wcześniej lub później 

pełnił inną służbę albo pracował. Jego emerytura nigdy nie będzie wyższa od 

średniej ZUS. Co więcej, im dłuższe będzie miał okresy służby lub pracy 

niezakwalifikowane, jako „służba na rzecz totalitarnego państwa” tym większa 

część jego emerytury zostanie odebrana. W tej oraz wielu innych kwestiach w/w 

ustawy, Sąd Okręgowy wyraził wątpliwości poprzez zwrócenie się z pytaniem 

prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do 

następujących pytań: 

1. Czy Ministerstwo podejmie prace legislacyjne w celu zmiany zapisu ustawy 

w art. 15c ust. 1 obniżającego podstawę wymiaru emerytur do 0,0 proc. za 

każdy rok służby przed 1989 rokiem? 

2. Proszę o informację ile w wyniku wprowadzenia niniejszej ustawy 

zaoszczędzono? Gdzie zostały przekazane zaoszczędzone środki finansowe? 

3. Czy ministerstwo jest przygotowane na ewentualną wypłatę odszkodowań 

oraz nieodpowiednich środków w momencie gdy obywatele dotknięci 

powyższą ustawą wygrają w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości? 

4. Czy Ministerstwo może poświadczyć, że ustawa nie ma charakteru 

„represyjno-odwetowego”? 

5. Czy byli funkcjonariusze mają możliwości wystąpienia do Zakładu 

Emerytalno-Rentowego MSWiA o pominięcie okresu „służby na rzecz 

totalitarnego państwa” przy obliczaniu emerytury i wyliczenia jej wyłącznie 

na podstawie innej służby, w szczególności po 1990 roku? Czy zwracano się 

do Ministerstwa z wnioskami w w/w sprawie? Ile wniosków złożono? Czy 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie 

 


