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Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
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Szanowny Panie Ministrze! 

Zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy z 18 lutego 1994 r. „emeryturę podwyższa się o 

15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku 

ze służbą” - tekst jednolity Dz. U. z 1994 r., nr 53, poz. 214. 

Według ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu, Wojskowej Służby Wywiadu, 

Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270) „emerytury nie podwyższa się 

zgodnie z art.15 ust. 2 i 3, jeżeli okoliczności uzasadniające podwyższenie 

wystąpiły w związku z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o 

której mowa w art. 13 b”. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=55752ABD


Interpretując ten przepis literalnie (wykładnia językowa) należy stwierdzić, że w 

wyłączeniach tych nie ma art. 15 ust. 4, który odnosi się do inwalidztwa. 

Rozumując a c o n t r a r i o, skoro nie wyłącza się stosowania art. 15 ust. 4 

nawet w przypadku pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa, to nie może 

być takiego wyłączenia za okres służby po 1990 r. (prawomocne decyzje 

dotyczące grup inwalidzkich). 

Naruszenie art. 15 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, polegające na jego 

niezastosowaniu i w konsekwencji pozbawieniu od 01.10.2017 r. 

emerytowanych funkcjonariuszy Policji podwyższenia wysokości emerytur o 

15% z tytułu orzeczonej grupy inwalidzkiej (I, II, III), w związku ze służbą w 

Policji, w szczególności gdy art. 15 c przywołany w podstawie decyzji 

obniżających wysokość emerytur żadnego wyłączenia w tym zakresie nie 

stanowi. Dyrektor ZER MSWiA zignorował art. 15 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym, nie uwzględniając w skarżonych decyzjach faktu nabycia przez 

emerytowanych funkcjonariuszy grupy inwalidzkiej w związku ze służbą w 

Policji. Każde inwalidztwo zostało stwierdzone przez Komisję Lekarską 

MSWiA i data jego nabycia jest niepodważalna. 

Ustawa nowelizująca nie daje podstaw dyrektorowi ZER do pominięcia tego 

przepisu i tym samym pozbawienia emerytowanych funkcjonariuszy Policji 

podwyższenia emerytury o 15% z tytułu inwalidztwa. 

Pominięcie art. 15 c ust. 2 treści art. 15 ust. 4 było świadomym działaniem 

ustawodawcy natomiast praktyka wyliczania przez ZER MSWiA emerytury z 

pominięciem tego podwyższenia nie znajduje podstawy prawnej. 

Dyskryminujący skutek wywołuje również regulacja art. 22 a ust.1 wym. ustawy 

przewidująca obniżenie renty inwalidzkiej o 10% podstawy wymiaru za każdy 

rok służby dla totalitarnego państwa. 

Ustawa z 16.12.2016 r. prowadzi zatem nie tylko do naruszenia praw nabytych 

w związku ze służbą w PRL lecz także do niejednokrotnie drastycznego 

obniżenia świadczeń należnych za okres służby III RP. 

W związku z licznymi zapytaniami osób objętych ustawą z 16.12.2016 r. o 

zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, zarówno 

przychodzących na dyżury poselskie, jak i piszących zapytania z prośbą o 

interwencję kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 



1. Czy dyrektor ZER MSWiA wydał decyzje o odmowie przyznania prawa do 

podwyższenia emerytury o 15% z tytułu inwalidztwa wynikającego ze służby, 

jeżeli tak, to w jakiej liczbie w skali kraju? 

2. Czy ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji nie narusza Konstytucji RP? 

3. Czy wym. ustawa nie jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa 

prawa zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2010 r., sygn. 

akt K 6/09 ? 

4. Czy MSWiA zamierza zmienić przepisy i czy prowadzone są obecnie prace 

nad ich zmianą w opisywanym powyżej zakresie? 

 


