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Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 1 października br. minął dokładnie rok od wejścia w życie 

nowelizacji 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 z dnia 16 grudnia 2016 r.  

w ramach, której obniżono świadczenia emerytalno-rentowe wszystkim osobom, 

które uznano za służące na rzecz totalitarnego państwa. 

W związku z powyższym zwracam się do pana Ministra z prośbą  

o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach  

              i formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu  

              emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane  

              emerytury i renty obniżono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi  

              zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie instytucje i  

              formacje)? 

2. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach i  

             formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu  

             emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane  

             emerytury i renty podwyższono te świadczenia zgodnie z  

             uchwalonymi zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie  

             instytucje i formacje)? 



3. Ilu słuchaczom lub studentom szkół wskazanych w art. 13b ww.  

              ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym  

              obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżono te świadczenia  

              zgodnie z uchwalonymi zmianami? 

4. Ile osób przedstawiło dowody, że przed rokiem 1990, bez wiedzy  

              przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub  

              organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego? 

5. Ile osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, w  

              wyniku uchwalonych zmian zostało zweryfikowanych przez Instytut  

             Pamięci Narodowej i jakie podjęto decyzje w stosunku do tych osób? 

6. Ile osób odwołało się do sądów w związku z podjęciem wobec nich       

              decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego? 

7. Wobec ilu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

               podjął decyzję o odstąpieniu od obniżenia świadczeń emerytalnych  

              i rentowych? 

8. Ile osób odwołało się do Ministra Spraw Wewnętrznych i  

              Administracji w związku z podjęciem wobec nich decyzji o  

              obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego? Proszę o  

             wskazanie uzasadnień decyzji pozytywnych i odmownych. 

 

Z poważaniem 

Marek Wójcik 

Poseł na Sejm RP 

 


