
Odpowiedź na interpelację nr 1561 

w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 
ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej 
przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji Maciej Wąsik 

Warszawa, 02-03-2020 

Szanowna Pani Marszałek, 

w związku z interpelacją numer 1561 Posłów na Sejm RP Państwa Izabeli 

Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka zatytułowaną w sprawie 

niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy 

zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o 

zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2017 r. 

weszła w życie ustawa 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 (Dz. U. poz. 2270), zwana dalej ustawą zmieniającą, na mocy której do 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), 

zwanej dalej ustawą zmienianą, wprowadzono art. 13b ustalający katalog 

cywilnych i wojskowych instytucji i formacji, w których służba od dnia 22 lipca 



1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. jest uznawana za służbę na rzecz totalitarnego 

państwa. 

Tym samym art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej nałożył na organ emerytalny 

obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie ponownego 

ustalenia wysokości świadczeń, o których mowa w art 15c, art. 22a lub art. 24a 

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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

zaopatrzeniową, w stosunku do osób, co do których z Informacji o przebiegu 

służby sporządzonej przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że pełniły one służbę na rzecz 

totalitarnego państwa i które w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej mają 

przyznane świadczenia na podstawie ustawy zmienianej. Przedstawiając 

powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że przepisy powołanej ustawy 

zmieniającej są przepisami szczególnymi, co oznacza, że wyłączają one 

zastosowanie przepisu art. 33 ustawy zaopatrzeniowej. 

Jednocześnie informuję, że zainteresowanym kwestionującym prawidłowość 

wydanych przez organ emerytalny decyzji ponownie ustalających wysokość 

świadczeń, przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego sądu, według 

zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Z tego 

względu rozstrzygnięcie tych spraw będzie należało do sądu właściwego w 

sprawach ubezpieczeń społecznych, rozpatrującego odwołania od decyzji o 

ponownym ustaleniu wysokości świadczenia, objętych ustawą zmieniającą. 

Należy również nadmienić, że Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział 

Ubezpieczeń Społecznych (Sekcja do spraw odwołań od decyzji zmniejszających 

wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz 

totalitarnego państwa), rozpatrując odwołania od decyzji organu emerytalnego, 

postanowieniami z dnia 24 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 maja 2019 r. zwrócił 

się z pytaniami prawnymi do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o stwierdzenie 

zgodności przepisów ustawy zmieniającej z Konstytucją RP (postępowania przed 



TK zostały oznaczone sygn. akt P 4/18 i P 16/19). Z uwagi na fakt, że sprawy 

pozostają w toku, przepisy prawa, których dotyczą pytania prawne korzystają z 

domniemania konstytucyjności. 

Z poważaniem 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

 


