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ODPIS ORZECZENIA Z UZASADNIENIEM 

Sctd Okrygowy w Kielcach V Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych dorycza odpis 
wyroku z dnia 27/11/2019 wraz z uzasadnieniem. 

st. sekr. S<ldowy Dorota Janiszewska 

Bez ponoszenia oplaty 30 zl. od ewentualnej apelacj i. 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu wlasnor~cznego na podstawie § 21 ust. 4 zarz~dzenia Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatow s~dowych oraz 
innych dzial6w administracji s~dowej jako wlasciwie zatwierdzone w s~dowym systemie teleinformatycznym. 
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Sygn. akt V U 2356/19 

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 27 listopada 2019 r. 

Sqd Okr~gowy w Kielcach V Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych 

w skladzie: 

Przewodniczc:tcy: S~dzia SO Ewa Palmowska 

Protokolant: st. sekr. sc:tdowy Aleksandra Kaczor 

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r . 
• na rozprawte 

odwolania Artura Zawadzki ego 

od decyzji Zakladu Emeryta!no - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewn~trznych i 

Administracji 

z dnia 2 lipca 2017 roku nr KRI 2333615/KI KRW 233361S?KI 

w sprawie Artura Zawadzkiego 

przeciwko Zakladowi En1erytalno - Rentowemu Ministerstwa Spraw Wewn~trznych i 

Administracji 

o wysokosc emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej 

I. zmienia zaskarzone decyzje w ten spos6b, ze przelicza wysokosc 

policyjnej renty inwalidzkiej dla Artura Zawadzkiego poczynajc:tc od 1 

pazdziernika 2017roku z pomini~ciem art. 22a ust~p 1 do 3 Ustawy z dnia 

16 grudnia 2016roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznego, Agencji 

Wywiadu1 Sluzby Kontrwywiadu Wojskowegol Sluzby Wywiadu 

Wojskowego1 Centralnego Biura Antykorupcyjnego 1 Strazy Granicznej 1 

Biura Ochrony Rzc:tdu1 Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wi~ziennej 

oraz ich rodzin Dz. U. z 30 grudnia 2016r, zas wysokosc emerytury 
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przelicza z pomini~ciem art. 13b w zwiClzku z art. 15c Ustawy z dnia 16 

grudnia 2016roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji1 Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznegol Agencji 

Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowegol Sluzby Wywiadu 

Wojskowego1 Centralnego Biura Antykorupcyjnego I Strazy Granicznej I 

Biura Ochrony Rzqdu1 Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wi~ziennej 

oraz ich rodzin Dz. U. z 30 grudnia 2016r, 

II. stwierdza1 ze organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieustalenie 

ostatniej okolicznosci niezb~dnej do wydania decyzji. 
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Uzasadnienie 

Decyzjq z dnia 2lipca 2017 roku (m· ewid .: KRI 2333615/KI) Dyrektor Zakladu Emerytalno

Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnytrznych na podstawie art. 22a w zw. z art. 32 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu etnerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straiy 

Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wi~ziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 20 16r., poz. 708, z p6zn. zn1.) oraz na podstawie otrzymanie z lPN -

ponownie ustalil dla A1tura Zawadzkiego wysokosc renty inwalidzkiej od dnia 1 

pazdziemika 201 7 roku. 

Decyzj(f z dnia 2 lipca 2017 roku (nr ewid.: KRW 2333615/KI) Dyrektor Zaldadu 

Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnytrznych na podstawie art. 15c w zw. z art. 

32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu e1nerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczet1stwa Wewntrtrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Panstwowej Stra:Zy Pozarnej i 

Sluzby Wiyziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 20 16r., poz. 708, z p6zn. zn1.) oraz na podstawie 

otrzymanej z lPN informacji - ponownie ustalil dla Artura Zawadzkiego wysokosc policyjnej 

en1erytury od 1 pazdziernika 2017 roku. 

W zlozonych odwotaniach od powyzszych decyzji ubezpieczony Artur Zawadzki 

zarzucil im: 

1) przywo·lanie bltrdnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownytn ustaleniu 

mojej en1erytury, tj. art. 15c w zwi(fzku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnyn1 raz(fcytn 

naruszeniem art. 33 ust 1, kt6ry okresla wyl(fcznie przeslanki takiej decyzji, a w konsekwencji 

bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obnizonej wysokosci; 

2) naruszenie przepis6w prawa n1aterialnego, tj . art. 2 Konstytucji RP, polegajqce 

na arbitralnym obnizeniu przysrugujqcego mi swiadczenia emerytalnego, co narusza zasady 

ochrony praw nabytych i zasady sprawiedliwosci spolecznej, a takze zasady zaufania 

obywatela do panstwa i tworzonego przez nie prawa oraz niedzialania prawa wstecz, 

wynikaj(fce z zasady detnokratyczncgo panstwa prawnego; 

3) naruszenie przepis6w prawa materialnego, tj . art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP polegajqce na arbitralnyn1 obnizeniu przysluguj(fcego n1i swiadczenia 
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emerytalnego, co stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione naruszenie przyslugujq.cego mi 

prawa do zabezpieczenia spolecznego po osiq.gniyciu wieku emerytalnego; 

4) naruszenie przepis6w prawa materialnego, tj. art. 30 oraz art. 47 Konstytucji 

RP w zw. z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci 

polegajq.ce na naruszeniu tnojej godnosci, prawa do ochrony czci, dobrego imienia, prawa do 

prywatnosci i prawa do poszanowania zycia rodzinnego, poprzez przyjycie, ze n1oja sluzba w 

okresie przed 31 lipca 1990 r. stanowila ,sluzby na rzecz totalitan1ego panstwa", a tytn 

samym arbitralne przypisanie mi - w akcie prawnym rangi ustawy - winy za dzialania 

zwiq.zane z naruszeniami praw czlowieka, kt6rych dopuszczali siy niekt6rzy przedstawiciele 

wladzy publicznej PRL oraz niekt6rzy funkcjonariusze organ6w bezpieczet1stwa PRL, a do 

kt6rych jaw zaden spos6b siy nie przyczynilem; 

5) naruszenie przepis6w prawa materialnego, tj. mi. 32 ust. 1 w zw. z at1. 64 ust. 1 

i 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 1 Protokolu nr 1 do Konwencji o Ochronie 

Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci w zw. z art. 14 Konwencji o Ochronie Praw 

Czlowieka i Podstawowych Wolnosci, polegajq.ce na nieuzasadnionytn, dyskryminujq.cym 

zr6znicowaniu moich uprawnien o charakterze n1ajq.tkowym wynikajq.cych ze sluzby po roku 

1990 i obnizeniu swiadczen emerytalnych naleznych n1i z tytuht tej sluzby, w stosunku do 

os6b, kt6re nie pelnily sluzby w okresie 1-:,RL, w spos6b naruszajq.cy zasady r6wnosci wobec 

prawa; 

6) naruszenie przepis6w prawa materialnego, tj. art. 45 ust. 1 w zw. z at1. 10 ust. 

1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 2 Konwencji o 

Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci, polegajq.ce na zastosowaniu represji 

bez wykazania winy indywidualnej , zastq.pienie w tym zakresie wladzy sq.downiczej wladzq. 

ustawodawczq. i odwr6ceniu w ten spos6b zasady don1niemania niewinnosci przez uznanie 

wszystkich funkcjonariuszy bydq.cych w sluzbie przed 31 lipca 1990 r. za winnych dzialan 

zaslugujq.cych na penalizacjy; 

W oparciu o powyzsze zarzuty, wnosil o: zn1iany w calosci decyzji Dyrektora Zakladu 

Emerytalno-Rentowego MSW o ponownytn ustaleniu wysokosci 1nojej emerytury policyjnej, 

nr ewidencyjny KR W 2333615/KI oraz dccyzji tegoz o ponownyn1 ustaleniu wysokosci mojej 

renty inwalidzkiej, nr ewidencyjny KRI 23 3 3 615/Kl z dnia 2 li pea 2017 roku poprzez 

przywr6cenie mi swiadczenia rentowego w dotychczasowej wysokosci, tj. w kwocie 2 964,65 

zlotych brutto (po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenic zdrowotne i podatku dochodowego 

wysokos6 en1erytury do wyplaty wynosi 2 439,83 zlote); 

• 



W uzasadnieniu odwolania wskazal, ze w dniu 1 Iutego 1998 roku kieruj~c siy chyci~ 

pracy w kom6rce nakierowanej na zwalczanie przestypczosci kryminalnej na wlasn~ prosby 

zostal przeniesiony na stanowisko tnl. Asystenta Wydzialu Wywiadowczego KWP w 

Kielcach. W trakcie pracy w tym Wydziale czysto uczestniczyl w zasadzkach i zatrzymaniach 

w szczeg6lnosci zwi~anych z przest<(pczosci~ samochodow~. Juz w 22 lutego 1999 roku 

poszerzono jego obowi~zki i awansowano na stanowisko asystenta Dyzurnego Stanowiska 

Kierowania Wydzialu Wywiadowczego KWP w Kielcach. Po likwidacji Wydzialu 

Wywiadowczego KWP w Kielcach zostal z dniem 1 grudnia 1999 roku przeniesiony do 

nowoutworzonej Sekcji Interwencyjnej Wydzialu Wojew6dzkiego Sztabu Policji KWP w 

Kielcach gdzie wykonywal typowe czynnosci funkcjonariusza grupy antyterrorystycznej, 

czyli zatrzymywanie, doprowadzanie, konwojowanie szczeg6lnie niebezpiecznych 

przest<(pc6w kryminalnych. W zal'lczeniu opinia sluzbowa z dnia 12 lutego 2002 roku. 
, 

Rozkazem personalnyn1 z dnia 13 lipca 2000 roku Swiytokrzyskiego Komendanta 

Wojew6dzkiego Policji w Kielcach zostal skierowany do czasowego pelnienia sluzby w 

Wydziale Kryn1inalnyn1 KWP w Kielcach. W dniu 13 lutego 2002 roku rozkaze1n 

personalnym Komendanta Wojew6dzkiego Policji w Kielcach · zostal przeniesiony na 

stanowisko asystenta Wydzialu Zaopatrzenia KWP w Kielcach, gdzie pracowal w kom6rce 

uzbrojenia. 
, 

W dniu 16 listopada 2005 roku zwr6cil siy do Swiytokrzyskiego Komendanta 

Wojew6dzkiego Policji w Kielcach o skierowanie go na Wojew6dzk~ Kotnisjy Lekarsk'! 

MSWiA w Kielcach celem ustalenia n1ojej zdolnosci do sluzby w zwi~zku ze znacznyn1 

pogorszeniem stanu zdrowia. W dniu 3 kwietnia 2006 ro zlozyl rapo1i o zwolnienie go ze 

sluzby z dniem 30 kwietnia 2006 roku, kt6ry zostal przyjyty. 

Ubezpieczony podal, ze zastosowane \V jego sprawie przepisy ustawy o zaopatrzeniu 

e1nerytalnyn1 zostaly wprowadzone z 1nocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego, 

Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straz Granicznej, Biura Ochrony Rz~du, Panstwowej 

Strazy Pozatnej i Sluzby Wi<(ziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2270, dalej : 

,nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r." ). budz'! daleko id'!ce 

w(!tpliwosci w zakresie ich zgodnosci z Konstytucj(! RP i Konwencj~ o Ochronie Praw 

Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (dalej: ,EKPCz" lub ,Konwencja"). W'!tpliwosci te 

dotycz'!c~ zar6wno kwesti i formalnych, zwictzanych z przebiegien1 prac legislacyjnych nad 

projektem: prowadzeniem konsultacji publicznych, jak i trybem uchwalenia nowelizacji 
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ustawy o zaopatrzeniu ernerytalnym z 16 grudnia 2016 r. , oraz materialnej zgodnosci 

przepis6w z ustawq. zasadniczq. i Konwencjq.. 

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnyn1 z 16 grudnia 2016 r. zostala 

uchwalona w niezwykle pospiesznym tempie, przy braku odpowiednich konsultacj i 

publicznych. Sruno przyjycie projektu nowelizacji przez Sejn1 RP nastq.pilo w dniu 16 grudnia 

2016 r., po przeniesieniu obrad do Sali Kolun1nowej Sejtnu RP. Juz w tym zakresie powziq.e 

mozna wq.tpliwosci odnosnie do samej fonnalnej prawidlowosci uchwalenia nowelizacji 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r. 

W toku prac legislacyjnych projekt nowelizacj i ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 

16 grudnia 2016 r. zostal jednoznacznie negatywnie oceniony przez Sq.d Najwyzszy . Sq.d 

Najwyzszy w pelni podzielil stanowiska, jakie zostaly przedstawione w 6 zdaniach odrybnych 

do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r., sygn. K 6/09, wskazujq.c, miydzy 

innymi, ze: systern emerytalny (rentowy) nie n1ogq. bye instrurnentetn prowadzenia polityki 

represyjnej przez Panstwo. Oznacza to, ze sluzba w okreslonej instytucj i czy formacj i nie 

moze bye uznana za satnodzielne i wylq.czne kryteri urn r6znicowania wysokosci 

emerytalnych (rentowych) uprawnien. Tyn1 bardziej nie moze bye rodzajem kary, a zarazem 

formq. odpowiedzialnosci zbiorowej. W opinii S'}du Najwyzszego wskazano, ze obnizeni~ 

wskaznika podstawy wyn1iaru emerytury prowadzi wrycz clo uznama sluzby jako okresu, w 

kt6rym praca nie byla w og6le wykonywana, podczas gdy nawet obecnie nie uznaje siy pracy 

w dawnych sluzbach mundurowych za nielegalnC! i zalicza siy jq do emerytalnego stazu pracy. 

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu en1erytalnym wprowadzila - zdaniem Sq.du Najwyzszego 

- rezim specjalny, bardziej rygorystyczny bowiem okres indywidualnej pracy (w obojytnym 

charakterze i na obojytnym stanowisku) w latach 1944 - 1990 w ustawowo wskazanych 

instytucjach traktuje siy gorzej od okresu nieskladkowego w systen1ie Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznych. Zdanien1 Sq.du Najwyzszego: bardziej korzystne na emeryt6w (rencist6w) 

byloby skazanie wyrokiem karnyn1 za przestypstwo umyslne, gdyz osoby te - z punktu 

widzenia zasad ustalania swiadczen do etnerytury - by1yby w zdecydowanie lepszej sytuacj i, 

anizeli te, kt6re przestypstwa nie popelnily. 

SN podkresla takze, ze: trzeba takZe patniytae o osobach, kt6re w trakcie sluzby nie 

wykonywaly zadnych czynnosci (ani nawet nie tnialy takiej mozliwosci), kt6re mozna by 

zakwalifikowae do kategorii czynnosci represyjnych ( oprawczych, zbrodniczych etc 

zwiqzanych z funkcjonowanien1 w okresie PRL aparatu represji), jak r6wniez tych, kt6rzy 

przeszli pozytywnq. weryfikacjy. 



Szczeg6lnie istotna pozostaje sytuacja funkcjonariuszy, kt6rzy w 1990 r. przeszli 

pozytywnie weryfikacjy (postypowanie kwalifikacyjne) prowadzon'l przez Komisjy 

Kwalifikacyjn'l do Spraw Kadr Centralnych i wojew6dzkie komisie kwalifikacyjne powolane 

przez Rady Ministr6w. Komisje fonnulowaly opiniy o kandydacie. Wojew6dzkie komisje 

kwalifikacyjne wydawaly pozytywn'l opini<( o kandydacie w razie stwierdzenia, ze odpowiada 

on wymogom przewidzianym dla funkcjonariusza danej sluzby lub pracownika Ministerstwa 

Spraw Wewnytrznych, okreslonyn1 w ustawie oraz powziycia przekonania, ze posiada on 

kwalifikacje moraine do pelnienia sluzby, zwlaszcza gdy: 1) w toku dotychczasowej sluzby 

nie dopuscil siy naruszenia prawa, 2) wykonywal swoje obowiqzki sluzbowe w spos6b nie 

naruszajClCY praw i godnosci innych os6b oraz 3) nie wykorzystywal stanowiska sluzbowego 

do ce16w pozasluzbowych. W tym kontekscie S~d Najwyzszy podkresla, ze: przeprowadzona 

weryfikacja n1iala zaten1 na celu nie tylko oceny przydatnosci funkcjonariusza do sluzby w 

demokratycznej Polsce, ale takze oceny jego dotychczasowej sluzby w Polsce 

komunistycznej, r6wniez w plaszczyznie moralnej. Tym samym zweryfikowanie, a nastypnie 

ponowne zatrudnienie bylych funkcjonariuszy organ6w bezpieczenstwa PRL, stanowilo 

swoiste oswiadczenie, wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez organy wladzy 

publicznej, iz bydq oni traktowani w taki sam spos6b jak pozostali funkcjonariusze sluzb 

powstalych po 1990 r. w tyn1 swietle radykalne obnizenie swiadczer1 ernerytalnych tych 

funkcjonariuszy stanowi niedotrzymanie zobowi'lzan ze strony panstwa wobec tych 

funkcjonariuszy, przez co niew~tpliwie dochodzi do naruszenia zasady zaufania do panstwa i 

stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji RP) . 

W opinii do projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, uchwalonej 

przez Sejm 16 grudnia 2016 r. SCld Najwyzszy wskaza!, ze szczeg61ny problem dotyczy 

zgodnosci projektowanej regulacji z zasadq ochrony praw nabytych, wywodzonej z zasady 

pailstwa prawnego (art. 2 Konstytucji). SCld Najwyzszy zwr6cil uwagy, ze rozumowanie -

jakie zdawalo siy przyswiecac autorom projektu ustawy - oparte na zalozeniu, ze skoro sluzba 

w organach (podmiotach) wskazanych w projekcie n1iala charakter nieakceptowany z punktu 

widzenia aktualnej oceny tych organ6w, to osoby, kt6re pelnily sluzbtt w tych organach 

korzystaj'l z emerytalnych uprawnien w spos6b nies!uszny (niesprawiedliwy). W ocenie Sqdu 

Najwyzszego brak jest podstaw, aby wylqcznie ze wzglydu na sluzby przed 1 sierpnia 1990 r. 

pozbawiac mozliwosci uwzglydnienia sluzby na rzecz Par1stwa Polskiego po tej dacie w 

wyrniarze wynikaj~cym z prawa obowiqzujqcego \V chwili nabycia uprawnien. W ocenie 

SCldu Najwyzszego projekt ustawy nowelizujqcy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnytn, 



uchwalony przez Sejn1 16 grudnia 2016 r.: ma charakter represyjny, przez co dochodzi do 

naruszenia konstytucyjnej zasady podzialu wladzy (art. I 0 Konstytucji). 

Projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu en1erytalnyn1, uchwalonej przez Sejm 16 
• 

grudnia 2016 r. , zostal negatywnie ocenjony takze przez doktryny prawa konstytucyjnego . 

Wskazano bowie1n, ze przepisy projektu razqco naruszajq. zasady: zaufania do panstwa i 

prawa oraz ochrony praw nabytych, (art. 2 Konstytucji), zasady r6wnosci wobec prawa (art. 

32 ust. I Konstytucji) oraz gwarancje nalezytego zabezpieczenia spolecznego os6b 

niezdolnych do pracy i szczeg6lnie potrzebujqcych (art. 67 ust. 1, art. 69 i art. 71 ust. 1 w zw. 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji). Takie dzialanie ustawodawcy narusza zasady zaufania do 

pat1stwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji) . Zauwazono r6wniez, ze 

projektodawca nie wskazal, dlaczego pierwszenstwo nad fundamentalnymi w. 

demokratycznym panstwie prawa gwarancjami zakazu podw6jnego karania (art . 2 

Konstytucji) oraz dornniemania niewinnosci i zasady skazywania prawon1ocnym wyrokiem 

S<tdu (art. 42 i art. 45 ust. 1 Konstytucji) nalezy przyznac poczuciu sprawiedliwosci 

spolecznej . Z tego powodu w doktrynie za niedopuszczalne uznano stwierdzenie, ze: adresaci 

projektu otrzyn1ali swiadczenia bydqce bezprawnytn przywilejen1 od wladz PRL. 

Projektowana regulacja jest niezgodna z zasadq oclu·ony praw nabytych (art. 2 Konstytucji), 

albowiem arbitralnie, bez uzasadnienia, bez ekwiwalentu pozbawia swiadczen osoby, kt6re 

uzyskaly je slusznie, w niepodleglej Polsce, w spos6b przewidziany przepisami prawa. ( ... ) 

Projektodawca bez jakiegokolwiek postypowania sprawdzajqcego, uznal, iz wszystkie osoby 

pelniqce bardzo szeroko pojytq sluzb<r na rzecz «totalitarnego panstw» (w tym pozytywnie 

zweryfikowane, pelniqce nastypnie stuzb<r w Ill RP) oraz ich najblizsze rodziny, nie 

zaslugujq, bez zadnego wyjqtku, na r6wne traktowanie w stosunku do pozostalych 

funkcjonariuszy sluzb mundurowych. 

Podkresla siy r6wniez, ze: prawo do zabezpieczenia na wypadek niezdolnosci do pracy 

lub po osi<tgniyciu wieku en1erytalnego j est podstawowyn1 prawen1 czlowieka; miesci siy w 

nim prawo do zachowania realnej wartosci przyznanych swiadczen. Pozbawienie 

uprawnionych praw nabytych do swiadczen en1erytalno-rentowych narusza gwarancje 

wynikajqce z Konstytucji, nawet jesli nie powoduje obnizenia tych swiadczen ponizej 

minimum egzystencji. Projekt zawiera regulacje niezgodne z art. 67 ust. 1, art. 69 i art. 71 ust. 

1 w zw. z art. 3 1 ust. 3 Konstytucji . Zwraca siy przy tym uwagy, ze: w projekcie negatywnie 

oceniono sam fakt podjycia sluzby w organach bezpiecze6.stwa PRL ze wzglydu na 

jednoznacznie ujemnC). oceny tych organ6w, a nawet san1 fakt pokrewienstwa w stosunku do 

os6b, kt6re ty slu.Zby podjyly. Pobudki takie nigdy nie powi1u1y skutkowac stosowaniem przez 



ustawodawcy instrun1ent6w represji poprzez pozbawienie srodk6w utrzyn1ania i utrudnienie 

egzystencji etneryt6w i rencist6w, w tym rencist6w rodzinnych, nad kt6rymi opieka jest 

konstytucyjnym obowi'}zkiem panstwa. 

Ubezpieczony wskazal, ze z n1ocy zaskarzonych decyzji, organ ustalil wysokosc jego 

emerytury na kwoty 2 050,08 zlotych brutto, a po potr'}ceniu skladki na ubezpieczenie 

zdrowotne w kwocie 184,5 1 zlotych i zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 164,00 

zlotych jej wysokosc wynosi kwoty 1701,57 zlotych. Zaskarzone decyzje zostaly wydane w 

oparciu o art. 22a w zwi'lzku z art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 15c w zwi'lzku z art. 32 ust. 1 pkt. 

1 ustawy o zaopatrzeniu etnerytalnym. 

Artur Zawadzki podal, ze w jego ocenie przepisy ustawy o zaopatrzeniu etnerytalnym, 

wprowadzone z mocy nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnyn1 z 16 grudnia 2016 r., 

byd'}ce podstaw'l wydania zaskarzonej decyzji w mojej sprawie, S'l sprzeczne z Konstytucj(!. i 

Konwencj'}. Wydane na podstawie niezgodnych z Konstytucj'} RP i Konwencj'l, a w 

konsekwencji naruszaj'}ca jego podstawowe prawa, decyzja Dyrektora ZER MSWiA nie 

moze siy ostac i musi podlegac ztnianie w calosci. 

Zaskarzone decyzje, wydane na podstawie przepis6w nowelizacji ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r., przede wszystkim naruszaj'} zasady ochrony 

praw nabytych i zasady sprawiedliwosci spolecznej, wynikaj'}ce z zasady demokratycznego 

panstwa prawnego, okreslonej w art. 2 Konstytucji. Obnizenie przysluguj'}cego mu 

swiadczenia emerytalnego z tnocy zaskarzonej decyzji tna charakter arbitralny i stanowi 

formy represji, a nawet fanny zbiorowej kary, zar6wno dla niego, jak i dla wszystkich os6b, 

kt6re pelnily sluzby w formacjach wymienionych w ati. 13b ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym. Przepisy nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r. 

przesC}dzajC}, ex lege i bez przeprowadzenia postypowania dowodowego w tyn1 zakresie, ze 

wszystkie osoby, kt6re pelnily sluzby w fonnacjach i instytucjach wymienionych w art. 13b 

ustawy o zaopatrzeniu etnerytalnym, dzialaly na rzecz niezdefiniowanego w ustawie ,pailstwa 

totalitarnego". 

Ubezpieczony wskazyv~ral, ze obnizenie przyslugujC}cego mu swiadczenia 

emerytalnego z 1nocy zaskarzonej decyzji, stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione 

naruszenie przysluguj'}cego mi prawa do zabezpieczenia spolecznego po osiC}gniyciu wieku 

emerytalnego, gwarantowanego przez art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. 

Pozbawienie go dotychczasowego swiadczenia emerytalnego i przyjycie, ze caly okres 

jego sluzby w okresie do 1990 roku nie wlicza siy do stazu pracy, prowadzi do naruszenia 
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istoty prawa do zabezpiecze11ia spolecznego. Naruszenie prawa do zabezpieczenia 

spolecznego rna charakter nieproporcjonalny i nie jest r6wniez uzasadnione ochron~ zadnych 

z wartosci, jakie mog~ uzasadniac ograniczenie konstytucyjnych praw i wolnosci jednostki, 

wskazanych wart. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Zauwazyl, ze zastosowanie w art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu etnerytalnytn 
. 

wskaznika 0% podstawy wymiaru - za kazdy rok sluzby na rzecz ,totalitarnego panstwa" -

uderza w istoty emerytury jako srodka zabezpieczenia spolecznego. 

Skutkietn wyda11ia zaskarzonej decyzji jest 11ieuzasad11io11e i arbitralne, a przez to 

nieproporcjonalne naruszenie jego prawa do zabezpieczenia spolecznego, a w konsekwencji, 

naruszenie jego osobistych praw majqtkowych, kt6re podlegaj~ r6wnej dla wszystkich 

ochronie. Przyslugujqce mi swiadczenie etnerytalne pozostaje pod ochronq art. 1 Protokolu nr 

1 do Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci, gwarantujqcego 

prawo do poszanowania n1ienia. Naruszenie tego prawa 1na charakter nieuzasadniony i 

dyskrynunujqcy w swietle art. 14 Konwencji. 

Majqc na wzglydzie powyzsze wnosil jak na wstypie odwolruua. 

Zaklad Etnerytalno-Rentowo Ministerstwa Spraw Wewnytrznych i Administracji 

wni6sl o oddalenie wniesionych odwohu1 oraz zasqdzenie od ubezpieczonego na rzecz organu 

rentowego koszt6w zastypstwa procesowego wediug 110r111 przepisanych. Organ rentowy w 

uzasadnie11iu odpowiedzi na odwolanie podkreslil, iz z d11iem 1 stycznia 20 17 r. weszla w 

zycie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o ztnianie ustawy o zaopatrze11iu emerytalnym 

funkcjo11ariuszy Policji, Agencji Bezpieczei1stwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Central11ego Biura 

Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Panstwowej Strazy Pozarnej i 

Sluzby Wictziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2016 r. poz. 2270, zwana dalej "ustawq 

zmieniajqcq"), na n1ocy kt6rej wprowadzono at1. 13b, ustalajqcy katalog cywilnych i 

wojskowych instytucji i formacji, w kt6rych sluzba w od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. jest uznawana za sluzbct na rzecz totalitarnego panstwa. Ponadto, organ rentowy 

wskazujqc na tresc przepis6w art. 15c i 22a ww. ustawy wskazal, ze z informacji o przebiegu 

sluzby sporzqdzonej przez Instytut Pamictci Narodowej wynika, iz ubezpieczony w okresie od 

dnia 1 paZ:dziernika 1982 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pelnil sluzbct na rzecz 

totalitarnego panstwa, o kt6rej tnowa wart. 13b wyzej wskazanej ustawy. Majqc na uwadze 

powyzsze okolicznosci organ rentowy wydal zaskarzone decyzje. 

S~d ustalil nast~puj~cy stan faldyczny: 

• 



Artur Zawadzki urodzil siy w dniu 10 sierpnia 1961 roku. 

Ubezpieczony ukonczyl Zasadnicz') Szkoly Zawodow'), na kierunku elektrycznym oraz 

Srednie Studium Zawodowe dla Pracuj')cych w 1985 roku. 

Od dnia 30 stycznia 1980 roku rozpoczC)l pracy w Batalionie Operacyjnym ZOMO w 

Krakowie, jednoczenie odbywaj'lc sluzby wojskow'l. W 1982 roku ukonczyl Specjalistyczny 

Kurs Operacyjny w Wyzszej szkole Oficerskiej w Legionowie i otrzymal strapien 

mlodszego chor'lzego. 

Od 31 maja 1983 roku rozpoczC)l prace; w Sluzbie Bezpieczenstwa Rejonowego Urzydu 

Spraw Wewnytrznych w Busku Zdroju na stanowisku inspektora Grupy III a nastypnie na 

stanowisku inspektora Referatu IV. 

Nastypnie z dnietn 16 listopada 1984 roku ubezpieczony zostal przeniesiony do pracy na 

stanowisku starszego referenta techniki operacyjnej Wydziah1 T Wojew6dzkiego Urzydu 

Spraw Wewnytrznych. Z dnien1 1 lutego 1990 roku zostal powolny na stanowisko mlodszego 

inspektora sekcji II Wydzialu T zas od dnia 1 sicrpnia 1990 roku zostal przeniesiony do 

pracy na stanowisku mlodszego asystcnta Wydzialu Inforn1atyki. 

Adam Zawadzki zostal pozytywnie zweryfikowany i pozostal w sluzbie jako 

funkcjonariusz Policji do 30 kwietnia 2006 roku w Wydziale Infon11atyki, Wydziale 

Wywiadowczym, Wydziale Kryminalnym. 

Instytut Pruniyci Narodowej w informacji o przebiegu sruzby wskazal, ze Artur Zawadzki 

w okresie od 1 pazdziernika 1982 roku do 31 lipca 1990 roku (7 I at, 10 miesiycy) pe!nil 

slu:Zby na rzecz totalitamego panstwa w mysl art. 13 b ust. 1 pkt. 5 litera c tiret czwarte i lit d 

tiret czwarte o zn1ianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencj i 

Bezpieczenstwa Wewnytrznego, Agcncji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straiy Granicznej, 

Biura Ochrony Rzqdu, panstwowej strazy Pozarnej i Sluzby Wiyziennej oraz ich rodzin. 

Decyzjq z dnia 23 listopada 2009 roku Dyrektor Zakladu- E1nerytalno- Rentowego 

Ministerstwa Spraw Wewnytrznych i Administracj i ponownie ustalil Arturowi Zawadzkiemu 

wysokosc etnerytury policyjnej na podstawie art. 15 w zwiqzku z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 18 lute go 1994 roku o zaopatrzcniu en1erytalnym funkcjonariuszy Policji( ... ). 

Wysokosc emerytury zostata ustalona na podstawie uzyskanej z lnstytutu Pruniyci Narodowej 

informacj i 0 przebiegu sruzby \V organach bezpieczeflstwa pal1stwa, 0 kt6rych ffiOWa W at1. 2 

ustawy o ujawnianiu infonnacji o dokun1entach organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 
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- 1990 oraz tresci tych dokument6w (Dzienniku Ustaw z 2007 roku nr 63 pozycja 425), 

sporz(}dzonej przez Instytut Pamiyci Narodowej. Na podstawie posiadanych akt osobowych 

funkcjonariusza organ rentowy wskazal, ze zgodnie z dodany1n do ustawy o zaopatrzeniu 

en1erytalnym funkcjonariuszy Policji art. 15 b en1erytura osoby, kt6ra w Latach 1944 - 1990 

peinila slui by w organach bezpieczenstwa par1stwa, kt6ra pozostawala w sluzbie przed dniem 

2 stycznia 1999 roku wynosi: 

a/ 0,7 % podstawy wymiaru za kazdy rok ~!uzby w organach bezpieczenstwa panstwa w 

latach 1944 - 1990, 

b/2,6 % podstawy wymiaru za kazdy rok sluzby lub okres6w r6wnorzttdnych ze sluzb'!, o 

kt6rych mowa w art. 13 ust. 1 punkt i 1, 1 a oraz pkt 2 - 4 . 

Zaskarzonymi decyzjami z dnia 2 lipca 2017 roku dyrektor Zak!adu Emerytalno -

Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnytrznych i Adn1inistracji ponownie ustalil wysokosc 

emerytury i renty dla ubezpieczonego przyjn1uj'}c na podstawie art. 15c i 22a ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 

za okres od dnia 1 sierpnia 1973 roku do dnia 28 lutego 1980 roku 0 % podstawy wymiaru za 

ka:ldy rok sluzby na rzecz totalitarnego pat1stwa przeciwnego kt6rej mowa wart. 13b. 

Powyiszy stan faktyczny Sqd us/alii na podstawie zeznalz ubezpieczonego (k. 89v, 105-

1 05v.) oraz akt osobowych ubezpieczonego z okresu }ego zatrudniania w Komendzie 

Wojew6dzkiej Milicji w Kielcach, informacji lPN( k 52). 

S~d zwazyl, co nast~puje: 

Odwolania s~ zasadne. 

Sp6r w rozpoznawanej sprawie powstal w zwiG}zku z tresciq art. 1 ustawy z dnia 16 

grudnia 20 16 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencj i Bezpieczenstwa Wewn<(trznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra:ly 

Granicznej, Biura Ochrony Rz(}du, Panstwowej Strazy Pozarnej, S!uzby Wiyziennej oraz ich 

rodzin( Dziennik Ustaw z dnia 20 grudnia 2016 roku). 



• 

Zgodnie z trescict powolanego artykulu w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o 

zaopatrzeniu emerytalnyn1 funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego, 

Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzctdu, Pailstwowej 

Strai:y Pozarnej i Sluzby Wiyziennej oraz ich rodzin(Dzienniku Ustaw z 2016 roku poz. 708) 

wprowadzono nastypUjC}ce zn1iany: 

po art. 8 dodaje siy art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. 1. Minister wlasciwy do spraw wewnytrznych, w drodze decyzji, w szczeg6lnie 

uzasadnionych przypadkach, n1oze wylctczyc stosowanie art. 15c, art. 22a i cui. 24a w 

stosunku do os6b pelnictcych sluzby, o kt6rej mowa wart. 13b, ze wzglydu na: 

1) kr6tkotrwalct sluzby przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 

2) rzetelne wykonywanie zadail i obowictzk6w po dniu 12 wrzesnia 1989 r., w 

szczeg6lnosci z narazenietn zdrowin i zycia. 

2. Do os6b, o kt6rych mowa vv ust. 1, stosuje siy odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i a1t. 

24. II; 

2) w art. 13 w ust. 1 : 

a) uchyla siy pkt 1 b, 

b) po pkt 1 b dodaje siy pkt 1 c w brzmieniu: 

"1c) okresy sluzby na rzecz totnlitarnego par1stwa, o kt6rej mowa wart. 13b, na zasadach 

okreslonych wart. 15c, z wyj'}tkiem sluzby okreslonej w ust. 2;"; 

3) wart. 13a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzrnienie: 
, 

"1. Na wniosek organu etnerytalnego Instytut Pamiyci Narodowej - Kon1isja Scigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskictnu sporz'}dza na podstawie posiadanych akt osobowych 

i, w tenninie 4 miesiycy od dnia ot rzymania wniosku, przekazuje organowi emerytalnemu 

informacjy o przebiegu sluzby \Yskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitamego panstwa, o 

kt6rej mowa w art. 13 b.", 

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmicnie: 

"2) wskazanie okres6w sluzby na rzecz totalitarnego panstwa, o kt6rych rnowa w art. 

13b·"· 
' ' 

4) po art. 13a dodaje siy art. 13 b i art. 13c w brzmieniu: 



"Art. 13b. 1. Za sluzby na rzecz totalitarnego pat1stwa uznaje sict sluzby od dnia 22 lipca 
. 

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w nizej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i 

formacjach: 

1) Resot1 Bezpieczeristwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; 

2) Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego; 

3) Komitet do Spraw Bezpieczenstwa Publicznego; 

4) jednostki organizacyjne podlegle organom, o kt6rych mowa w pkt 1-3, a w 

szczeg6lnosci jednostki Milicji Obywatelskiej w ok.resic do dnia 14 grudnia 1954 r.; 

5) sluzby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnytrznych, i ich 

poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe: 

a) nadzoruj~ce prace jednostek wypelniajqcych zadania: wywiadowcze, 

kontrwywiadowcze, Sluzby Bezpieczenstwa, czynnosci operacyjno-techniczne niezbctdne w 

dzialalnosci Sluzby Bezpieczenstwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscypliny, kadry i 

ideowo-wychowawcze aspekty pracy w shtzbie bezpieczenstwa: 

Gabinet Ministra Spraw Wewnytrznych, 

Gl6wny Inspektorat Ministra Spraw Wewnytrznych, z wylqczeniem Zespolu do 

spraw Milicji Obywatelskiej w wojew6dzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w 

wojew6dzkich urzydach spraw wewnt;trznych, 

Wojskowa Sluzba Wewn<;trzna Jednostek Wojskowych MSW, 

Zarzqd Ochrony Funkcjonariuszy, 

b) wypelniajqce zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze: 

Departament I, 

Departament II, 

Biuro Paszport6w, od dnia 1 kwietnia 1964 r. , 

Biuro "A", 

Biuro Szyfr6w, 

Biuro Radiokontrwywiadu, 

wydzialy paszport6w, od dnia 15 lipca 1964 r., 

Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, 

lnspektorat I, 

samodzielne grupy specjalne, 

c) wypelniajqce zadania Sluzby Bezpicczenstvva: 

Departan1ent Ochrony Konstytucyjnego Porzqdku Patl.stwa, 

Depm1ament Ochrony Gospodarki , 



Departament Studi6w i Analiz, 

Departament III, 

Departatnent IV, 

Depa11a1nenty, 

Departament VI, 

Gl6wny Inspektorat Ochrony Przen1yslu, od dnia 27 listopada 1981 r., 
, 

Biuro Sledcze, 

Departament Spoleczno-Administracyj n y, 

Biuro Studi6w Sluzby Bezpieczenstwa, 

Biuro Rejestracji Cudzozie1nc6w, 

Zarz(!d Kontroli Ruchu Granicznego, 

Biuro Ochrony Rz(!du, 

Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna, 

Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni J(!drowej w Zarnowcu, 

d) wykonuj'!ce czynnosci operacyjno-techniczne niezbydne w dzialalnosci Sluzby 

Bezpieczenstwa: 

Biuro "B" 
' 

Biuro Informatyki, 

Biuro "C", 

Biuro "T", w tym Zaklad Techniki Operacyjnej, 

Depruian1ent Techniki, w tym Zaklad Konstrukcj i Sprzytu Operacyjnego, 

Biuro "W" 
' 

Departament PESEL, 

Zarz(!d L'!cznosci, od dnia 1 stycznia 1984 r., 

Wydzial Zabezpieczenia Operacyjnego, 

Samodzielna Stacja "P", 

Inspektorat Analityczno-Inforn1acyj ny, 

e) odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscypliny, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty 

pracy w Sluzbie Bezpieczenstwa: 

Departan1ent Kadr, z wyl'}czenienl terenowych odpowiednik6w jako calosci w 

wojew6dzkich, powiatowych i r6wnorzydnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w 

wojew6dzkich, rejonowych i r6wnorzydnych urzydach spraw wewnytrznych, 

Departament Szkolenia i Wychowania, z wyl'}czeniem terenowych 

odpowiednik6w jako calosci w wojcw6dzkich, powiatowych i r6wnorzydnych komendach 



Milicji Obywatelskiej oraz w wojew6dzkich, rejonowych i r6wnorzydnych urzydach spraw 

wewnytrznych, 

Zarzqd Polityczno-Wychowawczy, 

Biuro Historyczne, 

Akaden1ia Spraw Wewnytrznych, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, 

naukowa i naukowo-techniczna pelniqca sluzby vv Wydziale Bezpieczenstwa Panstwa 

Akademii Spraw W ewnytrznych oraz na etatach Sluzby Bezpieczenstwa, a takze sluchacze i 

studenci, kt6rzy przed skierowanietn do Akademii Spraw Wewnytrznych pelnili sluzby, o 

kt6rej mowa w pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt I, 

Centrmn Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnytrznych w Legionowie, a w 

jego ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz sluchacze i 

studenci, 

Wyzsza Szkola Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnytrznych w Legionowie, a w 

jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz sluchacze i 

studenci, 

Szkola Chorqzych Biura "B", a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, 

naukowa, naukowo-techniczna oraz sluchacze i studenci, 

Szkola Chorqzych Milicji Obywatelskiej z siedzibq w Warszawie, a w jej ratnach 

kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz sluchacze i studenci, 

Wydzial Pracy Operacyjnej w Osrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW 

w Lodzi, a w jego ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna, 

Samodzielna Sekcja Kadr, 

Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia, 

Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczosci, 

Samodzielna Sekcja Og6lno-Organizacyjna; 

6) jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki: 

a) Informacja Wojskowa oraz podleg!e jej jednostki terenowe, w tym Organa informacji 

Powszechnej Organizacji "Sluzba Polsce" oraz Organa informacji Wojskowego Korpusu 

G6rniczego, 

b) Wojskowa Sluzba Wewnytrzna, w tym Zarzqd Wojskowej Sluzby Wewn<rtrznej 

Korpusu Bezpieczenstwa Wewnytrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego poprzedniczki, 

c) Zarzqd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

d) inne sluzby Sil Zbrojnych prowadzqce dzialania operacyjno-rozpoznawcze lub 

dochodzeniowo-sledcze, w tyn1 w rodzajach broni oraz w okrygach wojskowych. 



2. Za sluzby na rzecz totalitarnego panstwa uznaje siy r6wniez: 

1) sluzby na etacie: 

a) Ministra Spraw Wewnytrznych, 

b) funkcjonariusza nadzoruj '}cego s!uzby i j ednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 

pkt 5, 

c) komendanta wojew6dzkiego, zastypcy komendanta wojew6dzkiego, powiatowego, 

miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczenstwa, zastypcy komendanta 

wojew6dzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Sluzby 

, Bezpieczenstwa, zastypcy szefa wojevv6dzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego 

urzydu spraw wewnytrznych do spraw Stuzby Bezpieczenstwa, 

d) zastypcy k01nendanta wojew6dzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw 

polityczno-wychowawczych, zastypcy szefa wojew6dzkiego, rejonowego lub miejskiego 

urzydu spraw wewnytrznych do spraw polityczno-wychowawczych, 

e) oficera szkolenia operacyjnego Slui:by Bezpieczenstwa w wydzialach kadr i szkolenia 

komend wojew6dzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojew6dzkich urzydacb spraw 

wewnytrznych, 

f) funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczenstwa w wydziale kadr komendy 

wojew6dzkiej Milicji Obywatelskiej , 

g) starszego inspektora przy zastypcy komendanta wojew6dzkiego do spraw Slu zby 

Bezpieczenstwa, 

h) sluchacza na kursach Sluzby Bezpieczenstwa, organizowanych przez jednostki i 

szko!y wchodz'lce w sk!ad Ministerstwa Spraw Wewnytrznych; 

2) okres odbywania szkolenia zawodowego w szkolach i na kursach Sluzby 

Bezpieczenstwa przez funkcjonariuszy pelni'}cych sluzby, o kt6rej mowa w pkt 1 i ust. 1; 

3) okres oddelegowania funkcjonariuszy pelni'lcych slui:by, o kt6rej mowa w pkt 1 i ust. 

1, do innych instytucji panstwowych, -vv tyn1 przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza 

granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 13c. Za sluiby na rzecz totalitarnego pai1stwa nie uznaje siy sluzby w rozumieniu art. 

13b: 

1) kt6ra rozpocz<;!a siy po raz pierwszy nie wczesniej niz w dniu 12 wrzesnia 1989 r.; 

2) kt6rej obowiC}zek wynikal z pr7.cpis6w o powszechnym obowi'}zku obrony. "; 

5) uchyla siy art. 15b; 

6) po art. 15b dodaje siy m1. 15c \ V br7.mieniu: 



' . 

"Art. 15c. 1. W przypadku osoby, kt6ra pehlila sluzbtt na rzecz totalitarnego pailstwa, o 

kt6rej 1nowa w art. 13b, i kt6ra pozostawala w sluzbie przed dnie1n 2 stycznia 1999 r., 

emerytura wynosi: 

1) 0% podstawy wymiaru - za kazdy rok sh1zby na rzecz totalitarnego pailstwa, o kt6rej 

movva w a11. 13b; 

2) 2,6% podstawy wyn1iaru - za kazdy rok s.fuzby lub okres6w r6wnorzttdnych ze sluzb~, 

o kt6rych mowa wart. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz 2-4. 

2. Przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1-3a, 5 i 6 stosuje sitt odpowiednio. Emerytury nit 

podwyzsza sitt zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jezeli okolicznosci uzasadniaj~ce podwyzszenie 

wyst~pily w zwi~zku z pelnieniem sruzby na rzecz totalitamego pal1stwa, o kt6rej mowa w 

art. 13b. 

3. Wysokose emerytury ustalonej zgodtlic z ust. 1 i 2 nie moze bye wyzsza niz miesiyczna 

kwota przeciytnej emerytury wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczeil Spolecznych z Funduszu 

Ubezpieczen Spolecznych, ogloszonej przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

4. W celu ustalenia wysokosci en1erytury, zgodnic z ust. 1-3, organ en1erytalny wystypuje 
I 

do Instytutu Patniyci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

z wnioskiem o sporzctdzenie inforn1acji, o kt6rej n1owa wart. 13a ust. 1. 

5. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje sic;, jezeli osoba, o kt6rej mowa w tych przepisach, 

udowodni, ze przed rokiem 1990, bez wiedzy przelozonych, podjyla wsp6lpracy i czynnie 

wspiera!a osoby lub organizacje dzialaj~ce na rzecz niepodleglosci Panstwa Polskiego. 

6. W przypadku, 0 kt6rym 1110wa W ust. 5, srodkiem dowodowyn1 1110Ze bye zar6wno 

inforn1acja, o kt6rej mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w szczeg6lnosci wyrok 

skazuj~cy, choeby nieprawomocny, za dzia-lalnose polegaj'!C'! na podjyciu, bez wiedzy 

przelozonych, czytmej wsp6lpracy z osobami lub organizacjami dzialaj'!cymi na rzecz 

niepodleglosci Panstwa Polskiego w okresie sluzby na rzecz totalitarnego panstwa, o kt6rej 

mowa wart. 13b. 

7. Prezes Zakladu Ubezpieczeil Spolecznych oglosi, w formie k01nunikatu, w Dzienniku 

Urzttdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowi<tzuj~cq od dnia ogloszenia 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zn1iatlie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczet1st-vva Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rz<tdu, Panstwowej Stra:ly Pozarnej i 

Sluzby Wittziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270) miesiyczn~ kwoty przeciytnej 

emerytury wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczet1 Spolecznych z Funduszu Ubezpieczeil 



Spolecznych, obliczon~ za ostatni miesi~c kwartalu poprzedzaj~cego daty ogloszenia ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnytn funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra:ly 

Granicznej, Biura Ochrony Rz~du, Panstwowej Stra:Zy Pozarnej i Sluzby Wiyziennej oraz ich 

rodzin. 

8. Do obliczenia miesiycznej kwoty przeciytnej en1erytury, o kt6rej n1owa w ust. 3, 

przyjmuje siy kwoty wszystkich jednostkowych en1erytur, wyplacanych przez Zaklad 

Ubezpieczen Spolecznych z funduszu Ubezpieczen Spolecznych, przed odliczeniem skladki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych naleznosci z tytulu podatku dochodowego 

od os6b fizycznych, a takze przed dokonaniem zmniejszen z tytulu zawieszalnosci oraz przed 

dokonaniem potr~cen i egzekucji. Kwoty, o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, oblicza siy 

bez kwot wyr6wnan oraz dodatk6w i innych swiadczen pieniyznych przysluguj~cych do 

emerytury. 

9. Miesiyczna kwota przeciytnej etnerytury wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczen 

Spolecznych z Funduszu Ubezpieczen Spo{ecznych, ogloszona przez Prezesa Zakladu 

Ubezpieczen Spolecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach 

przewidzianych vv ustawie o en1eryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych. 

10. Prezes Zakladu Ubezpicczen Spolecznych oglasza, w forn1ie komunikatu, w Dzienniku 

Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych 

przed najblizszym tenninetn \\1aloryzacji obowi~zuj~c~ od tego tetminu kwoty, o kt6rej mowa 

w ust. 9."; 

7) po art. 22 dodaje siy art. 22a w brzmieniu: 

"Art. 22a. 1. W przypadku osoby, kt6ra pelnila sluzbc; na rzecz totalitarnego panstwa, o 

kt6rej mowa w ati. 13b, rent(( inwalidzk~ ustalonq zgodnie z art. 22 zn1niejsza siy o 10% 

podstawy wymiaru za kai.dy rok sruzby na rzecz totalitamego panstwa, o kt6rej mowa w art. 

13b. Przy zn1niejszaniu renty inwalidzkiej okresy sluzby, o kt6rej mowa wart. 13b, ustala siy 

z uwzglydnienietn pelnych rniesiycy. 

2. W przypadku osoby, ktora pelnila sluzby na rzecz totalitarnego panstwa, o kt6rej mowa 

w art. 13b, i zostala zwolniona ze sruzby przed dniem 1 sierpnia 1990 r. rent(( inwalidzk~ 

wyplaca siy w kwocie n1ini1nalnej wedlug orzeczonej grupy inwalidzkiej. 

3. Wysokosc renty inwalidzkiej, ustalonej zgodnie z ust. 1, nie maze bye wyzsza niz 

miesiyczna kwota przeciytnej renty z tytulu niezdolnosci do pracy wyplaconej przez Zaklad 



Ubezpieczeil Spolecznych z Funduszu Ubezpicczet1 Spolccznych, ogloszonej przez Prezesa 

Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

4. W celu ustalenia wysokosci renty inwalidzkiej, zgodnic z ust. 1 i 3, organ emerytalny 
. 

wyst<(puje do Instytutu Pamiyci Narodowej - Ko1nisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z wnioskiem o sporz'}dzenie infon11acji, o kt6rcj tnowa w art. 13a ust. 1. Przepisy 

art. 13a stosuje si<r odpowiednio. 

5. Przepis6w ust. 1 i 3 nie stosuje si<;, jezcli osoba, o kt6rej n1owa w tych przepisach, 

udowodni, ze przed rokiem 1990, bez wiedzy przelozonych, podjyta wsp6lpracy i czynnie 

wspierala osoby lub organizacje dzialaj'}ce na rzecz niepodlcglosci Pat1stwa Polskiego. 

6. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, przepis art. 15c ust. 6 stosuje sict odpowiednio. 

7. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych og:l:osi, w formie kon1unikatu, w Dzienniku 

Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowictzujqcq od dnia ogloszenia 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zn1ianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczel1stwa Wewn<rtrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowcgo, Ccntralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straiy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Pal1stwowej Strazy Pozarnej i 

Sluzby Wi<rziennej oraz ich rodzin n1iesiyczn'l kwoty przcciytnej renty z tytulu niezdolnosci 

do pracy wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczcl1 Spolecznych z Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznych, obliczon'} za ostatni miesiqc kwartalu poprzedzaj'}cego dat<r ogloszenia ustawy :z; 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu e1nerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencj i Bezpieczenstwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego, S:l:uzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy 

Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Panstwowej Straiy Pozamej i Sluzby Wictziennej oraz ich 

rodzin. Przepis art. 15c ust. 8 stosuje siy odpowicdnio. 

8. Miesiyczna kwota przeciytnej renty z tytulu niezdolnosci do pracy wyplaconej przez 

Zaklad Ubezpiecze6. Spo:l:ecznych z Funduszu Ubezpieczct1 Spolecznych, ogloszona przez 

Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacj i na zasadach 

i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznych. 

8) wart. 24: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) w razie stnierci albo zaginictcia funkcjonariusza rent<r rodzinnq wyn1ierza si<r od renty 

inwalidzkiej I grupy, jaka przyslugiwalaby ten1U funkcjonariuszowi w dniu sn1ierci albo 



zaginiycia, bez uwzglydnienia dodatku pielygnacyjnego, z zastrzezeniem art. 22a; przepis ati. 

22 ust. 2 stosuje siy odpowiednio;", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) rent(( rodzinnq po ztnar!ym etnerycie lub renciscie wymierza sict od kwoty 

swiadczenia, kt6re przyslugiwalo zmarlemu, jednakZe od kwoty nie nizszej niz kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, kt6ra przyslugiwalaby zmarlen1u, z zastrzezeniem pkt 1 b i art. 22a;"; 

9) po art. 24 dodaje siC( art. 24a w brzmieniu: 

"Art. 24a. 1. W przypadku renty rodzinnej przyslugujqcej po osobie, kt6ra pelnila sluzby 

na rzecz totalitamego pans twa, o kt6rej mowa w art. 13 b, i kt6ra pozostawala w sluzbie przed 

dniem 2 stycznia 1999 r., renta rodzinna przysruguje na zasadach okreslonych w art. 24, z 

zastrzezenien1, iz wysokosc renty rodzinnej ustala siy na podstawie swiadczenia, kt6re 

przyslugiwalo lub przyslugiwaloby zmarlemu z uwzglydnienien1 przepis6w art. 15c lub art. 

22a. 

2. Wysokosc renty rodzinnej, ustalonej zgodnie z ust. I, nie moze bye wyzsza niz 

miesiyczna kwota przeciytnej renty rodzinnej wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczen 

Spolecznych z Funduszu Ubezpieczetl. Spolecznych, ogloszonej przez Prezesa Zakladu 

Ubezpieczen Spolecznych. 

3. W celu ustalenia wysokosci renty rodzinnej , zgodnie z ust. 1 i 2, organ emerytalny 

wyst((puje do Instytutu Pamiyci Narodowej - Komisj i Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z wnioskiem o sporzqdzenie i nformacj i, o kt6rej mowa w art. 13a ust. 1. Przepisy 

art. 13a stosuje siy odpowiednio. 

4. Przepis6w ust. 1 i 2 nie stosuje siy, jezeli osoba uprawniona do renty rodzinnej 

udowodni , ze osoba, o kt6rej mowa w tych przepisach, przed rokiem 1990, bez wiedzy 

przelozonych, podjyla wsp6lpracy i czynnie wspierala osoby lub organizacje dzialaj'}-ce na 

rzecz niepodleglosci Panstwa Polskiego. 

5. Przepis6w ust. 1 i 2 nie stosuje siy, jezeli renta rodzinna przysluguje po funkcjonariuszu, 

kt6ry po dniu 31 lipca 1990 r.: 

1) zagin')l w zwiqzku z pelnieniem siuzby; 

2) poni6sl stnierc w wypadku pozostajqcym w zwiCf2ku z pelnieniem sluzby. 

6. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, przepis art. 15c ust. 6 stosuje siy odpowiednio. 

7. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oglosi, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiqzujqcq od dnia ogloszenia 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczei1stwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 



I 

Kontrwywiadu Wojskowego, S1uzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Pm1stwovvcj Strazy Pozamej i 

Siuzby Wit;ziennej oraz ich rodzin miesiycznq kwoty przeci<(tnej renty rodzitmej wyplaconej 

przez Zak!ad Ubezpieczet1 Spolecznych z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, obliczonq za 

ostatni miesiqc kwartalu poprzedzajqcego datt; ogloszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zmianie ustawy o zaopatrzeniu en1erytalnytn funkcjonariuszy Policji, J\.gcncji Bczpieczenstwz .. 

Wewnt;trznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowcgo, Sluzby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Graniczncj, 13iura Ochrony 

Rzqdu, Pailstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wi<(ziennej oraz ich rodzin. Przepis art. 15c ust. 

8 stosuje sit; odpowiednio. 

8. Miesit;czna kwota przecit;tnej renty rodzim1ej wyplaconej przcz Zaklad Ubezpieczen 

Spolecznych z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, ogloszona przcz Prezesa Zaldadu 

Ubezpieczeil Spolecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach 

przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczci1 Spolecznych. 

Art. 2. 1. W przypadku os6b, w stosunku do kt6rych z informacji, o kt6rej tnowa w art. 

13a ustawy zmienianej w art. 1, wynika, ze pelnily sluzbt; na rzecz totalitarnego panstwa, o 

kt6rej mowa w art. 13 b ustawy ztnieniancj w art. 1, i kt6re w dniu wcjscia w zycie niniejszej 

ustawy majq przyznane swiadczenia na podstawie ustawy zmienim1cj w art. 1, organ 

emerytalny wlasciwy wedlug przepis6w ustawy zmienianej w art. I, wszczyna z urzt;du 

postt;powanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokosci swiadczcil, 0 kt6rych mowa w 

art. 15c lub mi. 22a ustawy zmienianej w ari. 1. 

2. W przypadku os6b pobierajqcych renty rodzinne przyslugujqce po osobach, w stosunku 

do kt6rych z informacji, o kt6rej n1owa w art. 13a ustawy zmieniancj w ati. 1, wynika, ze 

pelnily sluzbt; na rzecz totalitarnego pm1stwa, o kt6rej mowa w ati. 13b ustawy zmienianej w 

art. 1, i kt6re w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy majq przyznane swiadczenia na 

podstawie ustawy zmienianej wart. 1, organ etnerytalny wlasciwy wedlug przepis6w ustawy 

zmienianej w ati. 1, wszczyna z urzydu postt;powanie w przedmiocie ponownego ustalenia 

wysokosci swiadczen, o kt6rych mowa w art. 24a ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Od decyzji ustalajqcej prawo do swiadczeil, o kt6rych mowa wart. 15c, art. 22a lub art. 

24a ustawy zmienianej w art. 1, przysluguje zainteresowanemu odwolanie do w!asciwego 

sqdu, wedlug zasad okreslonych w przepisach Kodeksu postt;powania cywilnego. Zlozenie 

odwolania od decyzji nie wstrzytnuje jej wykonania. 

• 

• 



4. Wyplata swiadczen ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 4 nastypuje od dnia 1 

pazdziernika 2017 r. 

2. Micsiyczne kwoty przeciytnej emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy oraz renty 

rodzinnej wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych z Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznych, ogloszone przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, byd'} podlegac po 

raz pierwszy waloryzacji od naj blizszego tern1inu waloryzacji przypadaj'}cego po n1iesi'}cu, o 

kt6rym mowa wart. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz ati. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 4. 1. Do postypowat1 w sprawie ponownego ustalenia wysokosci swiadczen z 

zaopatrzcnia emerytalnego wszczytych, na podstawie infonnacji, o kt6rej mowa w art. 13a 

ust. 1 ustmvy zmienianej w ari. 1 w brzn1ien iu dotychczasowyn1, i niezakonczonych przed 

dniem vvc.iscia w zycie niniejszej ustawy stosuje siy ati. 15b ustawy zn1ienianej wart. 1. 

2. Do wniosk6w organu emerytalnego o kt6rych mowa w art. 13a ustawy zmienianej w 

art. 1 w hrzmieniu dotychczasowym, kt6rc vvplynyly do Instytutu Patniyci Narodowej -
, 

Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do dnia wejscia w zycie niniejszej 

ustawy i nic zostaly rozpatrzone do tego dnia, stosuje siy art. 13a ustawy zmienianej wart. 1 

w brzm i r n i u dotychczasowym. 

3. Do rostypowan w sprawie ponownego ustalenia wysokosci swiadczeil z zaopatrzenia 

emeryt[1lncgo wszczytych na podstawie infonnacj i o przebiegu sluzby, wydanych na 

podstawic wniosku organu emeryta lnego rozpatrywanego zgodnie z ust. 2, stosuje siy art. 15b 

ustawy zmienianej wart. 1. 

4. W rrzypadku os6b, kt6rym ustalono vvysokosc swiadczen zgodnie z ust. 1 lub 3, organ 

emerytah~' wlasciwy wedlug przepis6w ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z urzydu 

postypow:-~ nic w przcdmiocie ponownego ustalcnia wysokosci swiadczen, 0 kt6rych mowa w 

art. 15c. 'l r l. 22a lub aii. 24a ustawv ztnieniancj wart. 1. 
~ . 

Ati. ). f\1iesiyczne kwoty og1oszone przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, 

zgodnie z art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, 

podlegaj:1 od dnia 1 tnarca 2017 r. podwyzszeniu przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji 

ustalonC'nn zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznvch nie mniej niz o kwotc; l 0 zl. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w zycic z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjqtkiem art. 1 pkt 2 lit. a 

oraz pkt ). ktore wchodz~ w zycie z dnien1 1 pazdziernika 2017 r. 

W z,,· i :l ~'ku zc zmian~ ustawy, organ rcntovvy powoluj'}c siy na tresc pisma Instytutu 

Pamiyci rarodowej, z kt6rego wynika, ze Artur Zm~adzki pelnil sluzby na rzecz totalitarnego 
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panstwa w mysl art. 13 b ust. 1 pkt. 5 lit c tiret czwarte oraz lit d tiret czwatie , od dnia 1 

pazdziernika 1982 roku do dnia 31 lipca 1990 roku , Zaklad Emerytalno -Rentowy 

Ministerstwa Spraw Wewn((trznych i Adxninislracji decyzjmni z dnia 23 czerwca 2017 roku 

ponownie ustalii wysokosc emerytury i renty w oparciu o tresc art. 15c i ali. 22 a. 

znowelizowanej ustawy. Organ rentowy za olucs od dnia 1 sierpnia 1973 roku do dnia 28 luty 

1980 roku przyj£!l dla ubezpieczonego 0°/o podstawy wyn1iaru za katdy rok sluzby na rzecz 

totalitarnego pailstwa , o kt6rej mowa wart 13b. 

Istotnie, jak wynika z akt osobowych ubezpieczonego 

funkcjonariuszem sluzby bezpieczel1stwa, pelnil slu:Zby 

we wskazanyn1 okresie byl 
' 

wypelniaj£!c zadania sluzby 

bezpieczenstwa w wydziale III oraz wykonywal czy1u1osci operacyjno techniczne w Biurze T 

. Powyzsza sluzba jest wymieniona w tresci art. 13 ust 1 pkt. 5 lit c, i lit d znowelizowanej 

ustawy Tak£! sluzbtt Artur Zawadzki pelnil. 

S<td Okrygowy uznal jednak, ze scisla interpretacja znowelizowanych przepis6w nie 

koresponduje z normami konstytucyjnymi. Norn1y przepis6w bttdqcych podstawe,! wydania 

zaskarzonych decyzji naruszaj<t wartosci wskazane w Konstytucji. .. 

Przede wszystkin1 zasady zaufania obywateli do pailstwa i stanowionego przez nie prawa, 

r6wnosci wobec prawa, godnosci, prawa do zabezpieczenia spolccznego to jest art 2, art. 10, 

art. 30, art. 31 ust 3, art 45 oraz art. 67 Konstytucji. 

Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 Inaja 2007 roku sygn. K 2/ 07 uznal: ,srodki 

demontazu dziedzictwa po bylych totalitarnych ustrojach komunistycznych dajq sitt pogodzic 

z ideq demokratycznego pailstwa prawa tylko wtedy, gdy pozostajqc w zgodzie z 

wymaganiami pailstwa opartego na rzqdach prawa - bydq skierowanc przeciwkc 

niebezpieczenstwom gro:Zqcyn1 podstawowyn1 prawon1 czlowieka oraz procesowi 

demokratyzacji. Likwiduj£!C spuscizn(( po totalitan1ych systetnach kon1unistycznych, 

demokratyczne pailstwo oparte na rzqdach prawa musi stosowac srodki forn1alnoprawne 

takiego panstwa. Nie moze stosowac zadnych innych srodk6w, poniewat w6wczas nie byloby 

lepsze od totalitarnego rezimu, kt6ry tna zostac calkowicie zlikwidowany. Den1okratyczne 

panstwo oparte na rz£!dach prawa dysponuje wystarczajqcymi srodkami, aby zagwarantowac, 

ze sprawiedliwosci stanie sitt zadosc, a wim1i zostanq ukarani. Nie moze ono jednak i nie 

powinno zaspokajac zqdzy zetnsty, zamiast sluzyc sprawiedliwosci. Musi natomiast 

respektowac takie prawa czlowieka i podstawowe swobody, jak prawo do nalezytego procesu, 
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prawo do wysluchania czy prawo do obrony, oraz stosowa6 je takze wobec tych os6b, kt6re 

same ich nie stosowaly, gdy byly u wladzy". 

Takie zamierzenie zdanie1n SGldu bylo zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalny1n zolnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczenstwa Wewnytrznego, agenci wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralncgo Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, 

Biura Ochrony RzGldu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wiyziennej . Stosownie do tresci 

art. 15 bust 1 pkt. 1 znowelizowanej w 1009 roku ustawy emerytura w przypadku osoby, 

kt6ra pelnila slu:Zby w organach bezpieczer1stwa pailstwa, o kt6rych mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 18 paidziemika 2006 roku o ujawnieniu inf01macji o dokumentach organ6w 

bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1 990 ora tresci tych dokument6w i kt6ra pozostawala w 

sluzbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku. cn1erytura wynosi 0,7% podstawy jej wymiaru, 

za kazdy rok sluzby w organach bezpieczcr1stwa panstwa w latach 1944-1 990; 2,6 podstawy 

wyn1iaru -za kai dy rok sluzby lub okresow r6wnorzydnych ze s!uzb'l , o kt6rych n1owa w 

artl3 ust 1 pkt 1, la oraz pkt2-4 .. 

Nowelizacja z 2009 roku byla przedm iotem oceny Trybunalu Konstytucyjnego, kt6ry w 

wyroku z dnia 24 lute go 2010 roku sygn. K 6/9 orzekl, zc art. 15 b ustawy z dnia 10 grudnia 

1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin ( dodany przez 

art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

zolnierzy zawodowych oraz ich rodzi n oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnyn1 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczcnstwa Wewnytrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straiy Granicznej , Biur8 Ochrony Rzqdu, Panstwowej Strazy Pozarnej i 

Sluzby Wiyziennej oraz ich rodzin (Dzienni k Ustaw nr 24 poz. 145) jest zgodny z art. 2, art. 

10, art. 30, art. 67 ust. 1 w zwi'lzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

nie jest niezgodny z art. 42 Konstytucj i. 

R6wniez S(!d Najwyzszy w uchwale dnia 3 marca 2011 roku sygn. II UZP 2/11 wskazal, ze za 

kazdy rok peinienia sruiby w Ia tach 194·4 -1990 w organach bezpieczenstwa pailstwa, 0 

kt6rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 pazdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organ6w bezpieczei1stvva panst wa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokument6w 

(jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), cmerytura wynosi 0,7% podstawy jej 

wymiaru (art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczc11stwa Wewnytrznego, Agencj i Wywiadu, Sluzby 
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Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowcgo, Central1 11...~.~ Biura 

Antykorupcyjnego, Strazy Graniczncj, Biura Ochrony Rzq.du, Pat1stwowej Straz) Puzamej i 

S!uzby Wictziennej oraz ich rodzin Ucdnolity tcksl: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 zc zm.), co 

oznacza, ze wysokosc emerytury wyliczanej wylqcznie za okresy pdnienia takiej slu:.i.by moze 

bye niZsza od 40% podstawy wymiaru tego swiadczcn ia. 

Powyzsze zrniany byly takze przedmiotern rozstrzygnictcia Europejskiego Tryhtmalu Praw 

Czlowieka z dnia 14 maja 2013 roku 151 89 /10, kt6ry uznal ze redukcja L, 1Jl>Sa2:enia 

emerytalnego bylych funkcjonariuszy komunistycznej sluzby bezpieczenstwa nic nalozyla na 

tct grupy emeryt6w nadtniernego obciq.zenia, ani nie pozbawila ich srodk6w do zycia, a zatem 

nie mozna m6wi6 o naruszeniu prawa do poszanowania wlasnosci skarzq.cych. 

W oparciu o te przepisy, decyzjq. z dnia 13 I istopada 2009 roku organ rento"·: · przeliczyl 

ubezpieczonemu i wyplacal zmniejszon'! en1erytury. 

W tej sprawie ubezpieczony kwestionowal zgodnosc z Konstytucjq. regulacji z 2016 roku, 

kt6ra ponownie obnizyla swiadczenia crnerytalne w mysl art. 22a,art. 13ust 1 pkl lc w zw z 

art. 13b, art. 15c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Stanowisko ubezpieczonego jest trafne. 

W uzasadnieniu proponowanej nowelizacji wskazano, ze rna ona na celu wpt·owadzenie 

kolejnych zmian zapewniajq.cych w pelnicjszym zakresie zniesienie przywilej6w 

emerytalnych zwiq.zanych z pelnienien1 s!uzby na rzecz totalitamego panstwa ,.,, okresie od 

dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. i w Wojskowej Radzie Ocalenia 

Narodowego. 

Wskazano, ze przywileje emerytaJne zwiq.zane z pracq. w aparacie bezpieczenst '" a PRL nie 

zaslugujq. na ochrony prawnq. przedc wszystkim ze wzglydu na powszechn·.: poczucie 

naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwosci spolecznej. 

Zdaniem zglaszajq.cego projekt wprovvadzone ustawq. z dnia 23 stycznia 2009 1. o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnyn1 zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnytn funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnc:;trznego, 

Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu 'vVojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony RzC!du, P::u1stwowej 

Stra2:y Pozarnej i Sluzby Wictziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 145), tj. li'. W. ustaw'! 

dezubekizacyjnq., rozwiq.zania dotyczqce przeliczenia emerytur zolnierzy tylko dla czlonk6w 

WRON nie przyniosly oczekiwanego celu. 
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Poprawka zakladala dalsze obnizenie wojskowych etnerytur osobom, kt6re byly cz!onkami 

Wojskowej Rady Ocalenia Narodowcgo. Za kazdy rok sluzby w Wojsku Polskim po dniu 11 

grudnia 1981 r. ich emerytura powitma bye przeliczana wskaznikien1 po 0,5% podstawy 

wyrniaru emerytury. 

W przypadku posiadania przez te osoby prawa do renty inwalidzkiej proponowano obnizyc 

r6wniez procentowy wymiar renty inwalidzkiej. W tyn1 celu zaproponowano okreslenie 

przelicznika 2o/o podstawy wytniaru rcnty za kazdy rok s!u7..by w Wojsku Polskim po dniu 11 

grudnia 1981 r. 

W przypadku czlonka rodziny, kt6ry nabyl prawo do renty rodzinnej po osobie, kt6ra byla 

czlonkiem WRON, renta rodzinna bylaby obnizona w nastypstwie przeliczenia wysokosci 

swiadczcnia, jakie przys!ugiwalo }ub przys-lugiwaloby zn1ar-lemu zolnierzowi, emerytowi lub 

renciscie, zgodnie z zaproponowanymi powyzej rozwi'J.zaniami dotycz'J.cymi emerytur i rent 

inwalidzkich. 

Ponadto w poprawce zaklozono obnizenie wojskowych emerytur i wojskowych rent 

inwalidzkich wszystkim zolnierzon1, kt6rzy pelnili sluzb9 na rzecz totalitamego pailstwa w 

okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sicrpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych pobieranych 

po takich zolnierzach, zgodnie z przyj<;tymi i'.~llozeniatni. 

W dniu 2 grudnia 2016 roku wplynql rz~)\.lowy projekt tej nowelizacji ( druk sej1nowy nr 

11 05), w tnysl kt6rego 

3) art. 15b otrzymuje brzmienie: 

,Art. 15b. 1. W przypadku osoby. kl6ra byla czlunkiem Wojskowej Rady Ocalenia 

Nnrodowego, emerytura wynosi 0,5% r •)dstawy wyn1iaru za kazdy rok sluzby w Wojsku 

Pol skim po cl ni u 11 grudnia 1 9 ~~ 1 r. 

2. W przypadku osoby, kl('>ra peln::.l slu:Zby na rzccz totalitarnego pailstwa, o kt6rej 

m~ ),,·:1 vv art. 13b, i kt6ra pozostawa 1<1 w sluzbie przed dnien1 2 stycznia 1999 r., 

emcrylura wynosi: 

1) 0:5% pndstawy wyrnian 1 ·- za k ri rly rok sht7.l"1 y na rzecz totalitamego panstwa, 

o kt6rcj mowa wart. 13b: 

2) 1~6% podstawy wyn1iaru - za k ~1:i dy rok sluzby lub okres6w r6wnorzttdnych ze 

slui.hq. o kt6rych mowa \\' :1rt. 13 1' t. 1. 

). Przcpisy art. 14 i art. 15 ust. 1 -~ . 1 i ust. 5- 6a slusuje siy odpowiednio. Emerytury 

nic rnchvy7.sza siy zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jezeli okolicznosci uzasadniaj'J.ce 



• 

podwyzszenie wyst'}pily w zwiqzku z pcl ,1 i~n i~m sluzby na rzecz totalitamego pm1stwa, 

o kt6rej mowa w art. 13 b. 

4. Wysokose emerytury ustalonej zgodnic z ust. 1-3 nie moze bye wyzsza niz 

miesiyczna kwota przeci<ttnej c1ncrytury wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczen 

Spolecznych, ogloszonej przcz Prczcsa Z~t i\.l adu Ubezpieczen Spolecznych. 

4) po art. 22 dodaje siy art. 22a w brzn1ieniu: 

,Art. 22a. 1. W przypadku osoby, ktc) ra byla czlonkiem Wojskowej Rady Ocalenia 
. 

Narodowego, renty inwalidzkq ustalonc! 1.godnic z art. 22 zmniejsza siy o 2% podstawy 

wymiaru za kazdy rok sluzby w Wojsku Polskin1 po dniu 11 grudnia 1981 r. 

2. W przypadku osoby, kt6ra pelnilu sluzb<; na rzecz totalitarnego pailstwa, o kt6rej 

mowa w art. 13b, i kt6ra pozostawala w sluzbic przed dniem 2 stycznia 1999 r., renty 

inwalidzkq ustalonq zgodnie z arl. 22 zmt licjsza siy o 2% podstawy wytniaru za ka:ldy 

rok sluzby na rzecz totalitarnego panstwa, o kt6rej mowa wart. 13b. Przy znmiejszeniu 

renty inwalidzkiej okresy sluzby, o kt6rcj mowa wart. 13b, ustala siy z uwzglydnieniem 

pelnych miesiycy. 

3. Wysokose renty inwalidzkiej, ustaloncj zgodnie z ust. 1 i 2, nie moze bye 

wyzsza niz miesiyczna kwota przeciylnej rcnty z tytuhl niezdolnosci do pracy 

vvyplaconej przez Zaklad Ubczpieczel1 Spt)leczuych, ogloszonej przez Prezesa Zakladu 

Ubezpieczen Spolecznych. 

W ocenie S'}du art. 1 ustawy z dnia 16 gruJnia 2016 roku narusza zasady przyzwoitej 

legislacji, zasady zaufania do par1stwa i stanowionego prawa-art 2 Konstytucji. 

Przede wszystkim zawarte w projekcie ustawy uzasadnienie proponowanych zmian bylo 

lakoniczne, nie wskazano w spos6b konkretny przcslanek, kryteri6w i podstaw takiego ~ 

dalszego obnizenia wysokosci swiadczcn z ubezpieczenia spolecznego do poziomu 

okreslonego w art. 15 c i art. 22a znowclizowanej ustawy. Nie wskazano zadnych 

relewantnych cech, kt6re pozwalalyby na powiqzanic wysokosci tak obnizonych swiadczen z 

charakterem, rodzajem pelnionej sluzby, rzeczywiscie wykonywanymi zadaniami przez tych 

funkcjonariuszy. Ustawodawca zupeinie dowolnie, arbitralnie okreslil w art. 15 c ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 roku , ze w przypadku osoby, kt6ra pelnila sluzb(( na rzecz totalitamego 

panstwa, o kt6rej mowa w art. 13 b, i kt6ra pozostawala w sluzbie przed dnietn 2 stycznia 

1999 r., emerytura wynosi: 

1) 0% podstawy wy1niaru - za kazdy rok sl uzby na rzecz totalitamego pans twa, o kt6rej 

tnowa w art. 13 b; 
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2) ::: · 1o/t1 1 '1.HJstawy wymiaru - za kazdy rok s{uzby lub okres6w r6wnorzydnych ze s{uzbq, 

o kt6ryc: nw a w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1 a oraz 2-4. 

2. Pr ·cpi ~ · · art. 14 i art. 15 ust. 1-3a, 5 i 6 stosuje siy odpowiednio. Emerytury nie 

podwyz~.~.a ~: ~: zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jeze1i okolicznosci uzasadniajqce podwyzszenie 

wystqpi I:: \\ 1'\'iqzku z pelnieniem sluzby na rzecz totalitamego panstwa, o kt6rej mowa w 

art. 13 b. 

3. \~ ·,·· · n J-t , : .~ emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie moze bye wyzsza niz miesiyczna 

kwot~ p n •c; , .•. 1cj emerytury wyplaconej przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych z Funduszu 

Ubezpic ·· ... . : '·,--.o tecznych, ogloszonej przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

N~lc··· · · 'I ' · wazyc, ze w projekcie ustawy zlozonym w Sejmie w dniu 2 grudnia 2016 

roku pr ''Pll · • :mo 0, 5 % podstawy wymiaru za ka2dy rok sluzby na rzecz totalitarnego 

panstw· . o ktlq·cj mowa wart. 13 b w przypadku emerytury, zas co do renty,jej zmniejszenie 

o 2% r· I··! ·" '·· wymiaru za kazdy rok sluzby na rzecz totalitamego pailstwa. W ostatecznym 

kszt1lc i ····q· ·lizowana ustawa wart. 22 a przyjmowala zrnniejszenie renty inwalidzkiej od 

1 0 <Y<> p0 · d • • • • wyn1iaru za kazdy rok sluzby na rzecz totalitarnego pailstwa. 

Zdnn ; ''l"' '· •r lu powyzsze wskazuje wlasnie na brak koncepcji i uzasadnienia dla przyjycia 

takieg0. ·: n ;,, . •)nego poziomu swiadczen. 

Z t ~ ···!: k :·· .,·zglyd6w naruszono zasady zaufania obywateli do pai1stwa, bezpieczei1stwa 

prawnc·· • ' nr·· ' praw nabytych. 

Zgodn ie .' • · '('znictwem Trybunalu Konstytucyjnego zasada ochrony zaufania jednostki do 

panstw1 · ··' 11 . )\vionego przez nie prawa zwana takze zasadq lojalnosci pa!1stwa wzglydem 

obyw:-~11' ; . vpr ·wadza Siy do nakazu takiego stanowienia i stosowania prawa, by obywatel 

m6gl t'' ., L-6 . ·.voje sprawy w zaufaniu, ze nie nara2a siy na skutki prawne, kt6rych nie m6gl 

przewi ·' ·, ··'· "· momencie podejmowania decyzj i ( orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego z 

dnia ~ -l ·· 1 ~1;:, 1994 sygn. K 1/94, wyrok z 2 czerwca 1999 roku sygn. K 34/98). Trybunal 

Konst~11 " • ,: .. wskazywal, ze oceniajqc zgodnosc akt6w norrnatywnych z tq zasadq ,nalezy 

ustalic. · 1 : ..: nczekiwania jednostki, ze nie narazi siy ona na prawne skutki, kt6rych nie 

mogla • ;.cwit'ziec w momencie podejmowania decyzji i dzialan, sq usprawiedliwione. 

Jedno~ ·' ·· ., us· zawsze liczyc siy z tym, ze zmiana warunk6w spolecznych lub gospodarczych 

moze · •n'l " •c nie tylko zmiany obowiqzujqcego prawa, ale r6wniez niezwlocznego 

wpro,,· · · w zycie nowych regulacji prawnych. Jak jednak wskazuje Trybunal 

Konst ·· · · · znaczenie rna taki:e horyzont czasowy dzialan podejn1owanych przez 

jedno~tl · · '·mej sferze zycia. Im dluzsza jest w danej sferze zycia perspektywa czasowa 
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podejtnowanych dziaiail, tym silniejsza powinna bye ochrona zaufania du p dlt:-,L ''a i do 

stanowionego przez nie prawa" (wyrok z dnia 7 lutego 2001 sygn. K 27/ 00). 

Nie budzi wiyc w~tpliwosci, ze ustawodawca rna prawo, jest upowai.rtiony do 

wprowadzania regulacji rnniej korzystnych od dotychczasowych. Jednak nal czy to cL.ynie w 

zgodzie z wymaganiami pailstwa opartego na rz~dach prawa. Rozwi~zania lcgJslaL_\j nc musz~ 

miee charakter przewidywalny, bye dokonywane z poszanowaniem istnicj~! C) Lil ~lus uttk6w 

prawnych, zapewniae ich stabilnose w sytuacji, gdy dokonane zmiany nic pud) ldu \vane s~ 

zadnymi obiektywnymi okolicznosciami( orzeczenie Trybunalu Konstytuc)jncgu z dnia 12 

kwietnia 2008 roku K 8 /98). 

Zdaniem S~du wprowadzona regulacja narusza zasady ochrony praw nab) tych, ~tibowiem, 

nie wynikala przeciez z koniecznosci przeprowadzenia kompleksowe j rclon11 y s ystemu 

ubezpieczen spolecznych, jego ujednolicenia. Taka reforma dokonala si~ ' " l Y99 roku. 

Ponadto sam projektodawca wskazal jedynie, ze celem ustawy jest pozbawicnic przywilej6w 

emerytalnych funkcjonariuszy pelni~cych s{uzby na rzecz totalitamego pat1st wa. 

SC).d przywolujqc wyzej powolane orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego z dt 11a 11 maja 

2007 roku sygnt K 2/07, wskazuje ze nawet likwidacja spuscizny po totalitarnych systcmach 

komunistycznych 111USi bye oparta na Srodkach formalnoprawnych demokratyczncgv pat1StWa, 

nie moze stosowae innych srodk6w, bo nie byloby lepsze od totalitarnego t-...: L. :m u. Nalezalo 

wiyc rozliczye sic;; z przeszlosci~, co uczyniono w wielu aktach normatywnych wydanych po 

1989 roku. W 2009 roku uczyniono to r6wniez w stosunku do os6b pelni~cyc ll sluzby w 

organach bezpieczenstwa. 

Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2006 roku sygnt K 23/03 occnil, ze 

zasada ochrony praw nabytych nie n1a zastosowania do praw nabytych nieslusznie lub 

niegodziwie, a takze praw nie maj~cych oparcia w zalozeniach obowiqzujqccgu w dacie 

orzekania porz~dku konstytucyjnego. 

W tej sprawie taka okolicznose nie zachodzi. 

Ponadto zasada ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia I ub u::-. aniczenia 

praw podmiotowych przys{uguj'}.cych jednostce lub innym podn1iotun1 prywatnym 

wystypuj~cym w obrocie prawnym, a tak uczyniono w znowelizowanej ustawie. 

Projekt, jak juz wspornniano zakladal dalsze obnizenie emerytur, wskazujqc, zc nalezy j~ 

przeliczye wskainikiem po 0,5 o/o za kazdy rok sluzby, co renty zaproponowano jej 

znmiejszenie o 2% podstawy wytniaru renty za kazdy rok sluzby. W ostatccznym ksztalcie 

ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku wart. 15 c przyjy!a, ze w przypadku osoby, ktt)ra pe!nila 

sluzby na rzecz totalitan1ego panstwa, o kt6rej 1nowa wart. 13b i kt6ra pozoslawa!a w sluzbie 
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przed dniem 2 stycznia 1999 roku emerytura wynosi 0 % podstawy wymiaru za kazdy rok 

sluzby na rzecz totalitarnego panstwa, o ktorej mowa w ru1. 13 b; 2,6 o/o podstawy wymiaru za 

kazdy rok sluzby lub okres6w r6wnorzydnych ze sluzbq o kt6rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 

1, 1 a oraz 2 - 4 . W przypadku renty, art. 22a ustawy nowelizujqcej zmniejsza sitr jq o 10 % 

podstawy wymiaru za kazdy rok sluzby na rzecz totalitamego panstwa o kt6rej 1nowa w ru1. 

13b. 

Powyzsze zdaniem Sqdu wskazuje, ze ustawodawca dokonal obnizenia swiadczenia w 

spos6b arbitralny, nie wypracowujqc zadnych sprawdzalnych i racjonalnych kryteri6w 

takiego dzialania. Nie wskazal indywidualnych przeslanek obnizenia uprawnionen1u 

naleznych m swiadczen. 

Istotne jest r6wniez, ze obecnie nie uznaje siy pracy dawnych sluzbach mundurowych za 

nielegalnq i zalicza siy jq do en1erytalnego stazu pracy. Dotyczy to r6wniez tzw. pracownik6w 

cywilnych instytucji i formacji wymienionych w art. 13 b. Znowelizowana ustawa 

wprowadziia wiyc rezim specjalny, bardziej rygorystyczny. Okres pracy w latach 1944 -

1990 traktuje siy gorzej od okresu nieskladkowego w systemie emerytur z Funduszu 

Ubezpieczen Spolecznych. 

Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczen 

Spolecznych emerytura wynosi 24 % kwoty bazowej, o kt6rej mowa w art. 19 zastrzezenien1 

ust. 3 i 4 oraz po 1,3 % podstawy wymiaru za kazdy rok okres6w skladkowych, po 0,7 % 

podstawy wymiaru za kazdy rok okres6w nieskladkowych. 

W ocenie Sqdu, eel jaki ustawodawca chcial osiqgnqc dokonujqc nowelizacji ustawy z 

dnia 18 lute go 1994 roku o zaopatrzeniu etnerytalnym funkcjonariuszy Policji( ... ), to jest 

obnizenie emerytury osobon1, kt6re pelnily slu:Zby w organach bezpieczenstwa Polski 

Ludowej w okresie od dnia 24 lipca 1944 roku do dnia 31 sierpnia 1990 rok jest i byl do 

realizacji w oparciu o tresc art. 10 powolanej ustawy, zgodnie z kt6rym prawo do 

zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysluguje funkcjonariuszowi, ktory 

zostal skazany prawomocnyn1 wyrokiem Sqdu za przestypstwo umyslne lub przest<(pstwo 

skarbowe umyslne, scigany z oskarzenia publicznego, popelnione w zwiqzku z 

wykonywaniem czynnosci sluzbowych i w celu osiqgniycia korzysci majqtkowej lub 

osobistej, albo za przestypstwo okreslone w art. 258 kodeksu karnego lub wobec kt6rego 

orzeczono prawomocnie srodek kamy pozbawienia praw publicznych za przestypstwo lub 

przestypstwo skarbowe, kt6re zostalo popelnione przed zwolnieniem ze sluzby. 

agaa6
Podświetlony



Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem Sq.du za przestypstwo umyslne 

lub przestypstwo skarbowe umyslne scigane z oskarzenia publicznego, popelnione w zwiq.zku 

z wykonywaniem czynnosci sluzbowych i w celu osiq.gnittcia korzysci majq.tkowej lub 

osobistej, albo za przestypstwo okreslone w art. 258 kodeksu karnego, wobec kt6regq 

orzeczono prawmnocnie srodek kamy pozbawienia praw publicznych za przestypstwo lub 

przestypstwo skarbowe popelnione przed zwolnieniem ze sluzby powoduje utratcr prawa do 

zaopatrzenia etnerytalnego na podstawie ustawy. 

W takim przypadku etneryt albo rencista nabywa prawo do swiadczeil pienicrznych z 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jezeli spelnia warunki okreslone w ustawie o 

etneryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze(l Spolecznych. 

Przy ustalaniu prawa do swiadczeil pienittznych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych 

osoby, o kt6rej mowa w tym przepisie, kt6ra osiq.gnyla wiek emerytalny wynoszq.cy co 

najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mcrzczyzn uwzglttdnia siy r6wn icz okresy 

pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jezeli okresy skladkowe i nieskladkO\\ ~ ustalone 

na zasadach okreslonych w art. 5 - 7 i 1 0 ustawy, emeryturach i rentach z FUS SC.! : . r6tsze od 

okresu wymaganego do przyznania tych swiadczeil. z powyzszego nalezy wicrc . \·yciq.gnq.c 

wniosek, ze bardziej korzystne dla emeryt6w byloby skazanie wyrokien1 k:trnym za 

przestypstwo umyslne, bowiem jezeli idzie o zasady ustalania swiadczen do emer: .ury bylby 

w lepszej sytuacj i . 

Dlatego tez osoby, kt6re w trakcie sluzby dopuszczaly siy czynnosci rcpresyjnych, 

zbrodniczych, oprawczych zwiq.zanych z dzialaniem aparatu represji okresie PRl . mogq. bye 

pozbawione w oparciu o tresc art. 10 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk ~ . ; onariuszy 

Policji swiadczen przyslugujq.cych na podstavvie jej przepis6w. 

Znowelizowana ustawa obnizyla zas wysokosc swiadczeil emerytalno- . ~ntowych 

funkcjonariuszotn pelniq.cym sluzbtt w organach bezpieczeilstwa ponizej pozion1u \wiadczeil 

naleznych osobom objytym emerytalnym systetnem powszechnym. 

Omawiane przepisy naruszajq. r6wniez zasady r6wnosci wobec prawa-art 3:2. prawa do 

zabezpieczenia spolecznego- art. 67 w zw z art. 31 ust 3 Konstytucji. 

Trybunal Konstytucyjny w swoich orzeczeniach podkresla, ze wszelkie ods. :·pstwa od 

nakazu r6wnego traktowania podtniot6w podobnych zawsze muszq. znajdowac P' Jstawy w 

odpowiednio przekonujqcych kryteriach, kt6re muszq bye wazne dla czegos lu b 1. jakiegos 

punktu widzenia i pozostawac w zwiq.zku z celetn przepis6w i tniec charakter ' tcjonalnie 
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uzasadniony. Tak wypowiedzial siy Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 

1997 roku sygn. akt K 8/97. 

W ocenie S~du dokonane zmiany stanowi'l natomiast olbrzymi'l sankcjy w stosunku do 

os6b, kt6re byly funkcjonariuszatni organ6w bezpieczenstwa, a kt6rym, jak w przypadku 

ubezpieczonego nie zarzuca siy jakiegokolwiek przewinienia, a wyl'lcznie wskazuje siy fakt 

pelnienia sluzby jako funkcjonariusz SB w Wydziale III oraz w Biurze T. 

Ustawodawca nie wskazal tez z jakich powod6w ograniczyl zakres korzystania z 

konstytucyjnych wolnosci i praw, o kt6ryn1 mowa w art. 31 ust 3 Konstytucji. Przepis ten 

wskazuje, ze nawet te ograniczenia wynikaj'lce z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa 

lub porz'ldku publicznego, b~dz dla ochrony srodowiska, zdrowia i moralnosci publicznej , 

albo wolnosci i praw innych os6b, nie mogCJ naruszac istoty wolnosci i praw. 

Zgodnie z art. 67 ustl Konstytucji obywatel rna prawo do zabezpieczenia spolecznego w 

razie niezdolnosci do pracy ze wzglydu na choroby lub inwalidztwo oraz po osi~gniyciu 

wieku emerytalnego. Przepis ten faktycznie daje ustawodawcy prawo do ustalania przepis6w 

dotycz'lcych zabezpieczenia en1erytalno - rentowego, jednak nie jest to swoboda 

nieograniczona. Tak wypowiedzial siy Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 lutego 

2002 roku sygn. SK 11 I 01. 

Z pewnosci'l przepisy, regulacje dotycz'lce zabezpieczenia spolecznego w zakresie 

emerytur i rent nie tnogq bye srodkiem do realizacji celu w postaci, tak naprawdy dalszego 

,karania" ubezpieczonych za slui:by w organach bezpieczenstwa Polski Ludowej. 

Maj'lc powyzsze na uwadze sqd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zn1ienil zaskari:On'J 

decyzjy oraz na podstawie art. 118 ust 1 a ustawy o e1neryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeil Spolecznych orzekl, ze organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnosci za 

nieustalenie ostatniej okolicznosci niezbydnej do wydania decyzji, albowiem informacje 

Instytutu Pamiyci Narodowej byly dla niego wi'li:qce . 
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