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Szanowny Panie Ministrze! 

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie 

zgłosił się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w związku z przewlekłością 

w wydawaniu przez Pana Ministra decyzji na podstawie art. 8a ustawy z dnia  

18 lutego 1994 r. 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.  

W myśl wspomnianego artykułu minister właściwy do spraw wewnętrznych,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma możliwość podjęcia decyzji  

o wyłączeniu zastosowania przepisów obniżających emeryturę lub rentę wobec 

funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz państwa 

totalitarnego. 

Zarząd Koła SEiRP w Olsztynie poinformował mnie o licznych przypadkach 

funkcjonariuszy pokrzywdzonych przez tzw. ustawę represyjną, którzy od wielu 

miesięcy czekają na decyzję Pana Ministra odnośnie do wyłączenia 

zastosowania wobec nich przepisów obniżających emeryturę lub rentę.  

Taka opieszałość w sposób jawny łamie przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz przedłuża trudną i niesprawiedliwą sytuację życiową,  

w której znaleźli się byli funkcjonariusze. 



Słowa Zarządu Koła SEiRP w Olsztynie potwierdza wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017 r. (sygn. II 

SAB/Wa 202/17), w którym m.in. stwierdzono, że bezczynność ówczesnego 

ministra spraw wewnętrznych i administracji miała miejsce z rażącym 

naruszeniem prawa oraz nakazano szybsze rozpatrzenie wniosku. 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą cierpieć z powodu 

niewypełniania przez organy państwowe ustawowych terminów. W związku  

z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. Ile osób w oparciu o art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 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 złożyło wniosek z prośbą o wyłączenie 

zastosowania wobec nich przepisów obniżających emeryturę lub rentę? 

2. W sprawie ilu wniosków podjęto decyzję oraz poinformowano o niej 

wnioskodawców? 

3. Ile z pośród złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie? 

4. Ile decyzji podjęto w przewidzianym w Kodeksie postępowania 

administracyjnego terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia 

postępowania? 

5. Ile z pośród nierozpatrzonych wniosków oczekuje na decyzję dłużej niż dwa 

miesiące? 

6. Jakie są przyczyny opieszałości w rozpatrywaniu omawianych wniosków? 

Z poważaniem 

Poseł na Sejm RP 

Mirosław Pampuch 
 


