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Niższe styczniowe przelewy zobaczyli m.in. nauczyciele czy 

funkcjonariusze służb. Część z nich odzyska jednak pieniądze przy 

okazji rocznego rozliczenia podatku. Nic nie odzyskają emeryci 

mundurowi, którzy niejednokrotnie narażali przez kilkadziesiąt lat 

swoje życie i zdrowie w służbie kraju, a teraz otrzymali niższe 

świadczenia. 

 
Emeryci mundurowi kolejną grupą, która straciła na Polskim Ładzie.  
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▪ Pierwsze dni roku szybko pokazały braki w ustawie podatkowej 

Polskiego Ładu i przy jej wdrażaniu 
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▪ Kolejne grupy zawodowe i społeczne orientują się, ile co miesiąc 

kosztować ich będzie "historyczna obniżka podatków" 

▪ Jedną z tych grup są emeryci mundurowi, którym Polska 

gwarantowała wyższe emerytury w zamian za narażanie życia 

lub zdrowia na służbie 

Nie minęło jeszcze pięć dni nowego roku, a już zapowiedziany jako 

rewolucja poprawiająca jakość życia Polaków Polski Ład stał się 

gigantycznym obciążeniem wizerunkowym dla rządu. Grupy zawodowe, 

które otrzymują pensje z góry, czyli nauczyciele czy mundurowi, 

zobaczyły na swoich kontach niższe przelewy. I choć w praktyce Polski Ład 

będzie kosztował budżet kilkanaście miliardów złotych, to kilkunasto lub 

kilkudziesięciozłotowe podwyżki dla części gorzej sytuowanych Polaków 

zbledną przy kilkusetzłotowych obniżkach osób zarabiających nieco 

powyżej minimum. 

Co istotne, część z tych, którzy dziś otrzymają niższe pensje, odzyska 

utracone pieniądze przy rocznym rozliczeniu PIT. Oczywiście realna 

wartość pieniędzy będzie niższa o wartość inflacji. 

Wśród poszkodowanych, którzy już zorientowali się, że Polski Ład 

oznacza dla nich straty, znaleźli się także emeryci. A dokładniej emeryci, 

których świadczenia są nieco wyższe niż przeciętna, która wynosiła  

w listopadzie 2021 r. 2 684,03 zł brutto. Tracą zatem osoby, które pracowały 

dłużej niż tylko do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, górniczy 

emeryci oraz emeryci mundurowi. I właśnie ci ostatnio skontaktowali się  

z naszą redakcją, by opowiedzieć o tym, jak zostali potraktowani. 

 

30 lat służby i 335 zł miesięcznie mniej 

335 zł miesięcznie. Dokładnie tyle niższy przelew w styczniu otrzymał 

pan Grzegorz, którzy w mundurze wojskowym i policyjnym przesłużył  

30 lat. W policji dosłużył się stopnia inspektora i szeregu chorób, w tym 

uszkodzenia słuchu czy kręgosłupa. 



"Przez służbę i jej charakter niejednokrotnie zaniedbywałem rodzinę.  

I co mam w zamian? Myślałem, że chociaż niezłą emeryturę" - gorzko 

zauważa emerytowany policjant. 

 

430 zł mniej i poczucie wstydu 

"Nie jestem nauczycielem, tylko emerytowanym policjantem. Należę o 

tej grupy emerytów, którzy powinni się wstydzić przyznać do tego, że mają 

wysoką emeryturę. Tak ostatnio odbieram sytuację - że to jest właśnie 

powód do wstydu. Potwierdził to także Polski Ład, w wyniku przyjętych  

w nim rozwiązań moja emerytura netto została zmniejszona o 430 

złotych. Jest to załamujące, i pokazuje, że jestem mniejszością dla obecnych 

rządzących całkowicie nieistotną. Cieszę się jednakże, że to tylko tyle mniej, 

przecież mogli wpaść na pomysł aby zabrać mnie, i tym do mnie podobnym, 

o wiele więcej i nic by nie można było na to poradzić, bo taka jest wola 

narodu" - to z kolei wiadomość od pana Jerzego. 

 

31 lat w mundurze i ponad 2 tys. zł mniej 

Kolejny z naszych czytelników służył w wojsku. Ponad trzy dekady  

w mundurze. Pierwsza tegoroczna emerytura, która pojawiła się na jego 

koncie 3 stycznia 2022 r. była niższa o 172 zł. W ciągu roku oznacza to  

o ponad 2 tys. zł niższe świadczenie. 

"Czy tak powinna wyglądać polska rzeczywistość polskiego emeryta? 

Myślałem zawsze, że państwu, któremu poświęcamy większość swojego 

życia, broniąc go powinniśmy być pewni, że po przejściu na zasłużoną 

emeryturę, świadczenie, zapewni godny byt?" - pyta emerytowany 

wojskowy (pisownia oryginalna). 

 

Nie ma sposobu na uniknięcie straty 

Co ważne, choć miesięczne świadczenia wspomnianych emerytów mieszczą 

się w widełkach objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, to jednak twórcy 

Polskiego Ładu nie przewidzieli możliwości skorzystania z tej formy 



rekompensaty dla emerytów. Całkiem słusznie "zwolnili" najuboższych 

klientów ZUS z podatku, podwyższając kwotę wolną od podatku, ale 

równocześnie obcinając świadczenia tym nieco zamożniejszym, którym 

Polska po 1989 r. gwarantowała wyższe emerytury w zamian za służbę. 

 


