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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie 
prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz 
warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: 

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:1,6, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

 materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest 
publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o 
autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu 
Wojewódzkiego lub Okręgowego, 

 odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i 
autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów. 

 
Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność 
przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do 
Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 
dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI. 

 
Redaktor 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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OPP-ZARZĄD GŁÓWNY SEIRP 
PRZYPOMINA I PROSI: 

KAŻDY Z NAS MOŻE ODLICZYĆ 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO ZA ROK 2020 NA RZECZ SEIRP 

Uprzejmie informujemy, że na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego w 2020 roku wpłynęło – 118.000 złotych z odpisu 1% podatku za 
rok 2019. Z tych środków w 2020 roku mogliśmy udzielić wsparcia finansowego 
82 osobom i trzem Kołom SEiRP na łączną kwotę 93.500 złotych. 

Dla porównania, w 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego wpłynęło – 136.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. Dzięki 
naszym darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 
osobom na łączną kwotę 188.700 złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną 
kwotę 5.500 złotych. 

Dlaczego darowizna podatku na rzecz SEiRP jest taka 
ważna? 
Dzięki tym środkom możemy pomagać najbardziej potrzebującym z pośród nas. 
Pomagamy z potrzeby solidarności z potrzebującymi pomocy. Pomagamy w 
przekonaniu, że wtedy, gdy będziemy w potrzebie pomoc otrzymamy. 

Serdecznie zachęcamy do dokonywania odpisu podatku za 
rok 2020 na rzecz SEiRP KRS 0000043188 
Wiemy, że pandemia utrudnia kontakty, dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów z 
Zarządów Kół o aktywne wsparcie akcji, o przypominanie i pomoc w wypełnieniu 
druku PIT - OP wszystkich chętnym do przekazania swego podatku na rzecz 
SEiRP. 

Dzięki usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, zadeklarowanie 1% na rzecz OPP 
SEiRP jest łatwe i proste. Dla osób, które preferują dokumenty papierowe, równie 
proste jest wypełnienie druku PIT-OP. 

Każdy z nas może pomóc Koleżankom i Kolegom 
oczekującym naszego wsparcia. 
 

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
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DZIAŁANIA SĄDÓW OKRĘGOWYCH I 
APELACYJNYCH W SPRAWACH ODWOŁAŃ OD 

DECYZJI OBNIŻAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
I. Sądy okręgowe 

Dane liczbowe dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w 
sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia1 
/20 grudnia 2020 r./ 

W 2019 r. z Sądu Okręgowego przy ul. Płockiej 9 w Warszawie rozpoczął się 
wpływ spraw do sądów okręgowych w kraju dot. odwołań od decyzji 
obniżających świadczenia ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. nowelizującą 
ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym (…). 

 
1 W zestawieniu nie ujęto Sądu Okręgowego w Warszawie, przy  

ul. Płockiej 9, gdzie pozostaje większość spraw osób objętych ustawą 
represyjną. 
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Na podstawie danych, do których dotarło Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych udało się stworzyć tabelę ilustrującą aktywność lub 
opieszałość większości sądów, jak i rysującą się w nich linię orzeczniczą. 
Dane z kilku sądów obecnie są niedostępne. Tabela będzie uzupełniona w 
najbliższym czasie i zaprezentowania na stronie seirp.pl w pełnej wersji. 
Pomimo braku danych w kilku przypadkach zdecydowaliśmy się na 
publikację wiedząc, że informacje są oczekiwane. Ponadto dane przekazane 
przez pojedyncze sądy nie do końca korelują z informacjami zaczerpniętymi 
z innych źródeł. Jednak czas oczekiwania na sprostowanie powodowałby 
zdezaktualizowanie się pozostałych informacji. Tym niemniej, na podstawie 
tabeli można już wysnuć wstępne wnioski co do "polityki" sądów. 

Dane statystyczne dotyczące pracy tego sądu publikowane są na stronie 
www.bip.warszawa.so.gov.pl. Widnieją tam dane za kolejne lata w ujęciu 
rocznym i półrocznym – ostatnie za pierwsze półrocze 2020 r. Po wejściu na 
stronę należy przejść do zakładki „Działalność Sądu”, potem „Dane 
Statystyczne”, następnie „MS-S11o/S12o z zakresu pracy i ubezpieczeń 
społecznych” i do sekcji oznaczonej „Dział 1.1.1.1 Ewidencja spraw z zakresu 
ubezpieczeń społecznych – ogółem I instancja (c.d.)” i wyszukać interesujący 
nas obszar. Nie będę ukrywać, że jest przy tym trochę „zabawy”, a mnogość 
liczb może zniechęcić część zainteresowanych. 

Odnośnie Sądu Okręgowego przy ul. Płockiej 9 w Warszawie nie da się 
zastosować prostych kryteriów podziału jakie sprawdziły się w sądach o 
mniejszej liczbie rozpatrywanych spraw, z uwagi na wcześniejsze 
rozpoczęcie procesu orzekania niż w innych sądach, zwłaszcza w sprawach 
„pomyłek” IPNu przy wystawianiu informacji o przebiegu służby i obstrukcji 
przy zajmowaniu się innymi sprawami. Stosunkowo mikroskopijny odsetek 
spraw zakończonych merytorycznym rozstrzygnięciem (niewiele ponad 100) 
nie daje pola do wywiedzenia jednolitej linii orzeczniczej. Jest na to jeszcze 
za wcześnie, gdyż korzystne wyroki, które w bieżącym roku już zapadły, 
dotyczą w przeważającej liczbie odwołujących się w sprawie rent rodzinnych. 

Ogromna liczba spraw, tj. ok. 18 tysięcy, pozostających w tym sądzie nie 
została zmniejszona w sposób dający nadzieję na rychłe ich rozpoznanie 
pomimo przekazania do sądów w kraju ok. 5 tysięcy (brak danych z 8 sądów), 
gdyż w latach 2019/2020 nowa kwerenda IPN po zasobach archiwalnych 
skutkowała wyłuskaniem kolejnych osób objętych ustawą represyjną, a co za 
tym idzie nową falę wpływu odwołań do S.O. w Warszawie przy ul. Płockiej. 

http://www.bip.warszawa.so.gov.pl/


8 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (103) 2021 

Celem tego opracowania nie jest analiza naszych spraw pozostających w tym 
sądzie, gdyż temu zagadnieniu należałoby poświęcić odrębny materiał. 

Opracowanie skierowane jest do tych z Państwa, którzy mają miejsce 
zamieszkania w obszarze działania innego sądu okręgowego niż S.O. w 
Warszawie i wahają się czy zgodzić się na przeniesienie sprawy lub wystąpić 
o jej przeniesienie. 

Dane dotyczące działania poszczególnych sądów zaprezentowano w tabeli i 
obejmują one liczbowe dane ogólne, tj.: wpływ, sprawy zakończone, 
orzeczenia pozytywne i orzeczenia negatywne (oddalające odwołania) oraz 
zakończone w inny sposób (śmierć odwołującego, przekazanie itp.). Zdaję 
sobie sprawę, że osoby zainteresowane sytuacją w konkretnym sądzie mogą 
odczuwać niedosyt informacyjny, np. co do przyczyny oddalenia odwołań, 
rodzaju pełnionej służby i czasu pełnienia służby przez osoby dotknięte 
negatywnym rozstrzygnięciem. Jednakże zgromadzenie szczegółowych 
danych oddaliłoby w czasie publikację danych, a wiadomo mi że z S.O. przy 
ul. Płockiej 9 w Warszawie masowo wysyłane są pisma do części 
odwołujących się, o wyrażenia zgody na przeniesienie sprawy. W związku z 
tym, nawet ogólne dane, zwłaszcza te mocno krzepiące, mogą stanowić 
istotną wskazówkę do podjęcia decyzji. 

Należy mieć świadomość, że nasze odwołania od decyzji obniżających 
świadczenia nie rozstrzygną się w pierwszej instancji, czyli na poziomie 46 
sądów okręgowych, gdyż Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wnosi 
każdorazowo apelację od korzystnych dla nas rozstrzygnięć. 

Korzystne rozstrzygnięcie sprawy w pierwszej instancji daje nadzieję na jej 
dobre zakończenie w sądzie apelacyjnym. Tym niemniej niekorzystne 
rozstrzygnięcie w pierwszej instancji absolutnie nie przekreśla i w 
najmniejszym stopniu nie przesądza przegranej w apelacji i może zakończyć 
się sukcesem. Ważne jest, aby w obliczu przegranej (oddalonej sprawy w 
sądzie okręgowym) zawsze występować do sądu o uzasadnienie orzeczenia, 
a następnie obowiązkowo (samodzielnie bądź przy pomocy pełnomocnika) 
składać apelację - tym bardziej, że są to czynności, za które nie wnosi się 
żadnej opłaty. 

Dla ustalenia czy Państwo „walczą o swoje” do końca – sprawdziłam sytuacje 
wyrywkowo w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Sąd ten oddalił 8 odwołań. 
W 5 przypadkach represjonowani wnieśli apelację. W 3 przypadkach nie 
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zrobili tego i niekorzystne rozstrzygnięcia uprawomocniły się. Jest to bardzo 
smutne, bo oznacza, że ludzie ci zostali zostawieni sami sobie bez pomocy, 
bądź całkowicie stracili nadzieję na sprawiedliwość. 

Osoby, które mają dylemat czy wystąpić o przeniesienie sprawy do innego 
sądu, który mieści się bliżej miejsca zamieszkania, analizując dane zawarte 
w tabeli powinny brać pod uwagę głównie dane z kolumny III (ile spraw 
wpłynęło do sądu) i IV (ile spraw zostało zakończonych). Proporcja obu 
wielkości pozwoli zorientować się czy sąd orzeka, czy też stosuje obstrukcję. 
Mniej istotne jest czy sąd orzeka na korzyść odwołującego się czy też nie 
(choć wygrana cieszy), gdyż jak wcześniej napisałam sprawa i tak 
rozstrzygnie się w apelacji (nie licząc pojedynczych przypadków wniesienia 
kasacji). 

Warto przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu sprawy do innego sądu 
zdać sobie sprawę, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Płockiej 
9 na koniec I półrocza 2020 r. pozostawało 17 990 postępowań. A więc nawet 
jeśli Państwa miejscowy sąd stosuje obstrukcję, to statystycznie rzecz 
ujmując, pozostawienie sprawy w warszawskim sądzie nie wróży 
rozpoznania jej w rozsądnym terminie. 

Należy się też spodziewać, że w 2021 r. w wielu sądach okręgowych nastąpi 
„wysyp” rozstrzygnięć, co zwiastują wyznaczane na ten rok terminy rozpraw. 
Tabela nr 1 – sądy okręgowe (dane na styczeń 2021 r.) 

I II III IV V VI VII 

l.p. Sąd Okręgowy w: Ogółem Zakończonych + - 
Inne  

(umorzone, 
przekazane, itp.) 

1. Częstochowie 69 13 13 0 0 
2. Białymstoku 183 36 26 8 2 
3. Bielsku-Białej 114 109 106 0 3 
4. Bydgoszczy 179 44 34 1 9 
5. Elblągu 84 7 1 0 6 
6. Gdańsku - - - - - 
7. Gliwicach 45 20 19 1 0 
8. Gorzowie Wlkp. 78 9 0 0 9 
9. Jeleniej Górze 51 6 4 0 2 
10. Kaliszu 72 3 1 0 2 
11. Katowicach 273 178 167 0 11 
12. Kielcach 283 88 69 3 16 
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13. Koninie 35 15 15 0 0 
14. Koszalinie 138 7 0 0 7 
15. Krakowie 24 7 4 0 3 
16. Krośnie 29 1 0 0 1 
17. Legnicy 66 2 2 0 0 
18. Lublinie - - - - - 
19. Łodzi 317 101 98 0 3 
20. Łomży 30 18 17 0 1 
21. Nowym Sączu 104 7 1 0 6 
22. Olsztynie 204 1 1 0 0 
23. Opolu 175 6 0 0 6 
24. Ostrołęce 38 3 0 1 2 
25. Piotrkowie Tryb. 15 15 11 0 4 
26. Płocku 104 8 4 0 4 
27. Poznaniu 309 98 49 28 21 
28. Przemyślu 72 0 0 0 0 
29. Radomiu 121 3 1 0 2 
30. Rybniku 44 43 37 0 6 
31. Rzeszowie 196 28 21 0 7 
32. Siedlcach 60 19 19 0 0 
33. Sieradzu 37 - - - - 
34. Słupsku 80 10 7 1 2 
35. Suwałkach 55 33 30 1 2 
36. Szczecinie 291 1 1 0 0 
37. Świdnicy 99 0 0 0 0 
38. Tarnobrzegu 49 11 5 0 6 
39. Tarnowie 69 4 0 1 3 
40. Toruniu 86 5 5 0 0 
41. Warszawie* ok. 18 tys. * * * * 
42. Warszawa-Praga 197 10 8 0 2 
43. Włocławku 44 7 1 0 6 
44. Wrocławiu 311 20 4 5 10 
45. Zamościu 9 0 0 0 0 
46. Zielonej Górze 93 10 3 6 1 

Razem – 44 sądy 4932 1006 784 571 165 
Opracowała Jolanta Domańska-Paluszak 

Pełna treść opracowania znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-okregowych_-
wyroki_-komentarze  

https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-okregowych_-wyroki_-komentarze
https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-okregowych_-wyroki_-komentarze
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II. Sądy apelacyjne 

Dane liczbowe dotyczące działań sądów apelacyjnych w 
kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających 
świadczenia emerytalne 

Sądy Apelacyjne – dane liczbowe ze stycznia 2021r. 
W tabeli prezentujemy dane otrzymane z sądów apelacyjnych w sprawach 
obniżonych świadczeń emerytalnych i rentowych. Informacja zostanie w przyszłości 
uzupełniona w miarę napływu danych. Dynamika prac niektórych sądów powoduje, 
że dane te mogą ulec w najbliższym czasie zmianie – miejmy nadzieję, że na korzyść 
koleżanek i kolegów. 
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Tabela nr 2 - sądy apelacyjne (dane na styczeń 2021r.) 

l.p. Sąd wpływ załatwiono pozytywne negatywne zwrot do 
S.O. inne 

I II III IV V VI VII VIII 
1. Białystok       
2. Gdańsk 33 9 8 - - 1 
3. Katowice 330 5 3 - 2 - 
4. Kraków 92 3 3 - - - 
5. Lublin 23 2 2 - - - 
6. Łódź 135 7 7 - - - 
7. Poznań 50 - - - - - 
8. Rzeszów       
9. Szczecin 1 - - - - - 
10. Warszawa 124 3 1 - - 2 
11. Wrocław       

Razem: 788 29 24 - 2 3 
Opracowała Jolanta Domańska-Paluszak 

Pełna treść opracowania znajduje się na stronie internetowej: 
https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-apelacyjnych_-
wyroki_-komentarze 

  

https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-apelacyjnych_-wyroki_-komentarze
https://www.seirp.pl/dane-dotyczace-dziala%C5%84-sadow-apelacyjnych_-wyroki_-komentarze
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RPO WNOSI BY SĄD PODJĄŁ SPRAWĘ 
ZAWIESZONĄ W OCZEKIWANIU NA DECYZJĘ 

TK 
Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości 
TK oraz uchwały SN | Rzecznik Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl). 
18.01.2021 

 Przewleka się rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny 
sprawy konstytucyjności obniżenia świadczeń b. 
funkcjonariuszom z PRL 

 Zgodnie zaś z wykładnią Sądu Najwyższego z września 2020 r. 
kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być 
oceniane m.in. na podstawie indywidualnych czynów i ich oceny 
pod kątem naruszenia praw i wolności człowieka 

 Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął 
sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK 

Na razie RPO złożył taki wniosek do Sądu Okręgowego w S., który 
zawiesił postępowanie z odwołania skarżącego przeciw Zakładowi 
Emerytalno-Rentowemu MSWiA w sprawie wysokości emerytury 
policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej (Rzecznik przyłączył się do tej 
sprawy). 

RPO będzie składał takie wnioski także w odniesieniu do innych spraw, w 
których zgłosił udział, a które zawieszono po pytaniu prawnym 
warszawskiego sądu do TK z 24 stycznia 2018r. (w sumie RPO przyłączył 
się do kilkunastu takich postępowań sądowych). 

Ustawa represyjna i działania RPO 

Na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016r. (przyjętej podczas posiedzenia 
w Sali Kolumnowej) obniżono świadczenia wszystkim, którzy choć jeden 
dzień służyli w PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za 
służące totalitarnemu państwu. 

Zgodnie z ustawą emerytury lub renty byłych funkcjonariuszy czy ich 
bliskich (to niemal 40 tys. osób) nie mogą być wyższe od średniego 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-sad-powinien-odwiesic-sprawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR2UO2zLKs4GF-1jlwlUtun62a9W68SBtRND7oB3tVvF40E2Rx8GwHuZVSA
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-sad-powinien-odwiesic-sprawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR2UO2zLKs4GF-1jlwlUtun62a9W68SBtRND7oB3tVvF40E2Rx8GwHuZVSA
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świadczenia wypłacanego przez ZUS: 2,1 tys. zł (brutto) - emerytura; 1,5 
tys. zł - renta, 1,7 tys. zł - renta rodzinna. Do RPO wpłynęło ponad 1,5 tys. 
wniosków od osób objętych tą ustawą represyjną - nie tylko byłych 
funkcjonariuszy PRL, ale także wdów i sierot po nich. Były też wśród nich 
osoby z niepełnosprawnościami. 

Według Rzecznika zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy zakreślono 
zbyt szeroko. Ustalenie wysokości świadczenia b. funkcjonariuszom PRL 
na podstawie nowych przepisów jest np. mniej korzystne niż ustalenie 
prawa do emerytury funkcjonariuszom prawomocnie skazanym za 
przestępstwa. W lutym 2018 r. RPO zwrócił się do MSWiA o rozważenie 
zmiany ustawy - bez skutku. 

Pytanie prawne do TK i uchwała SN 

24 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zadał pytanie prawne 
Trybunałowi Konstytucyjnemu o zgodność z Konstytucją art. 15c, art. 22a, 
art. 13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b ustawy z 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 brzmieniu 
nadanym jej przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 

Do dziś sprawa w TK nie została rozstrzygnięta. Wielokrotnie przekładał 
on terminy rozpraw, a także ogłoszenie orzeczenia w sprawie, obecnie 
zaś ponownie otworzył postępowanie. 

W ocenie RPO dalsze zawieszenie postępowania sądowego jest 
bezcelowe. 16 września 2020 r. siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
(sygn. akt III UZP 1/20) dokonało wykładni przepisów prawa. Podjęło 
uchwałę, zgodnie z którą kryterium "służby na rzecz totalitarnego 
państwa” - jako podstawa obniżenia świadczeń - powinno być oceniane 
na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie 
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia 
podstawowych praw i wolności człowieka. 
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Do czasu podjęcia uchwały przez SN merytoryczne rozstrzygnięcia 
zapadły w sądach okręgowych w Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu, 
Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Poznaniu, Częstochowie, Kielcach, 
Krakowie, Warszawie i w Suwałkach. Wydane wyroki w indywidualnych 
sprawach nakazywały organowi rentowemu przywrócenie świadczeń w 
wysokości sprzed 1 października 2017 r. 

W podobnym kierunku zmierzało orzecznictwo Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, ukształtowane na gruncie art. 8a ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym. NSA wskazał, że sam fakt pełnienia służby 
bez względu na to, czy charakteryzowała się ona bezpośrednim 
zaangażowaniem w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, czy 
też ograniczała się do zwykłych, standardowych działań – jako podstawa 
restrykcyjnych unormowań ustawy w stosunku do wszystkich osób 
pełniących w określonym czasie służbę - jest nie do zaakceptowania z 
punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawnego. 

NSA podkreślił także, że posługiwanie się przez ustawodawcę 
domniemaniem prawnym opartym na założeniu odpowiedzialności 
zbiorowej budzi co najmniej wątpliwości co do zgodności ze standardami 
demokratycznego państwa prawnego. W ich ramach ciężar dowodu 
okoliczności uzasadniających ingerencję w sferę praw obywateli, w tym 
ciężar dowodu, że prawa te zostały nabyte niesłusznie, spoczywa na 
organach państwa. 

Wniosek RPO do sądu 

W ocenie RPO z ukształtowanego dotychczas orzecznictwa płynie 
jednoznaczny wniosek, że postępowanie przed TK stało się 
bezprzedmiotowe. Dokonując oceny konstytucyjności 
zakwestionowanych przepisów, TK uwzględnia bowiem taką wykładnię, 
jaka została przyjęta przez sądy lub inne organy stosujące prawo - 
zwłaszcza, jeśli jest to wykładnia utrwalona. 

A w sytuacjach, gdy judykatura wyłożyła uprzednio niejednoznaczne 
przepisy w zgodzie z Konstytucją, TK wielokrotnie umarzał postępowania. 

Zgodnie z prawem, gdy podstawa zawieszenia danej sprawy przez sąd 
przestała być aktualna, zawieszone postępowanie może zostać podjęte. 
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A taką nową okolicznością, uprawniającą do tego Sąd Okręgowy w S., jest 
właśnie uchwała SN z 16 września 2020r. W praktyce czyni ona dalsze 
oczekiwanie na rozstrzygnięcie TK nieuzasadnionym przewlekaniem 
postępowania. Odwołanie dotyczy wysokości emerytury/renty, która jest 
źródłem utrzymania odwołującego się. Dalszy stan zawieszenia odbiera 
zaś odwołującemu się na nieokreślony czas konstytucyjnie gwarantowane 
prawo do sądu. 

RPO podkreśla, że od wydania decyzji obniżającej świadczenia 
emerytalno-rentowe skarżącego minęły już przeszło trzy lata. Sprawa ma 
zaś dla niego szczególne znaczenie, a nie przyczynił się on do 
przedłużenia postępowania. 

WZF.7060.1384.2017 
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ZER MSWIA. OBOWIĄZKI USTAWOWE A 
RZECZYWISTOŚĆ 

ZER NIE ODPUŚCI CI NAWET PO ŚMIERCI 

Ostatnio zastanawiałam się, dlaczego ZER nie odpuszcza ludziom w 
wieku sędziwym. Myślałam sobie, że gdy człowiek stoi przed machiną 
państwa stary, słaby i kruchy, nierzadko o lasce lub na wózku, gdy tak stoi 
jako człowiek lub nawet cień człowieka – to ZER odpuści. 

Człowiek ten ma 90, 91 lub 95 lat, wcześniej miał emeryturę/rentę 1500 
czy 1600 zł na rękę, a teraz w imię sprawiedliwości społecznej i w imię 
likwidacji przywilejów ma na przeżycie np. 1 100 zł. Ludzi w tym wieku, 
których korzenie sięgają lat przedwojennych, mających nieszczęście 
widzieć okropności wojny, zostało niewielu. Empatia i wrażliwości 
społeczna nakazują dbać o nich, bronić i pomagać. Tak być powinno, 
jednak jest inaczej. Nawet taki człowiek po wygranej w sądzie okręgowym 
sprawy o przywrócenie emerytury/renty obniżonej po wejściu w życie 
nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalny 
funkcjonariuszy (…) - nie może cieszyć się sprawiedliwością - bo ZER nie 
odpuści. 

ZER wie, że pani lub pan po wniesieniu przez Dyrektora apelacji od 
wyroku sądu pierwszej instancji, będzie musiał czekać na wokandę rok 
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lub dłużej. ZER wie, że dla tych osób czas biegnie inaczej i że wyzwaniem, 
danym nielicznym, jest doczekanie do ostatniej rozprawy. ZER wie, że 
nawet ci nieliczni, którzy doczekają i tak już nie będą się cieszyć, bo 
radość to emocja, która dawno ich opuściła. 

Być może – zastanawiałam się (jakże naiwnie) – przemyślenia te da się 
przekuć na konkrety. Jeszcze wczoraj tak myślałam. Jeszcze wczoraj 
myślałam, że warto spróbować, że przecież Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych może wystąpić do ZER-u, może zaapelować, może 
przekonywać – odpuśćcie starcom. 

Tak myślałam jeszcze wczoraj, ale już nie dzisiaj, ponieważ wiem, że ZER 
nie odpuści nam nawet po śmierci. Dla urzędników wiek, stan zdrowia, 
czas pozostały do przeżycia, a nawet śmierć, nie mają znaczenia – nie 
odpuszczą. Czy chodzisz, czy leżysz pod kroplówką, czy może już 
zmarłeś i nie ma cię, nie ma znaczenia – nie odpuszczą. 

Pamiętacie „Proces” Franza Kafki, tam zabrnęliśmy, a nawet jak się za 
chwilę przekonacie, jeszcze dalej. Życie przegoniło imaginacje autora. 

Dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r. Pani Magdalena, mieszkająca w W., 
pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, otrzymała od ZER-u 
decyzję obniżającą świadczenie. Pani Magdalena wniosła do sądu 
odwołanie od tej decyzji i czekała na sprawiedliwość. Czekała bardzo 
długo, niemal 3 lata. Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w 
Bielsku-Białej w sprawie sygn. akt VI U 672/19, zmienił zaskarżoną 
decyzję nakazując obniżone świadczenie przywrócić. Pani Magdalena z 
tak długo wyczekiwanego wyroku nie ucieszyła się. Pani Magdalena 
zmarła w styczniu 2020 r. niemal 6 miesięcy wcześniej. 

Tymczasem ZER posiadający akta rentowe oraz dysponujący danymi o 
wstrzymaniu wypłacania renty z powodu śmierci – nie zamierzał się 
poddać. Apelacją wniesioną w dniu 17 sierpnia 2020 r. Dyrektor Biura 
Emerytalnego Służby Więziennej zaskarżył w całości wyrok Sądu 
Okręgowego w Bielsku-Białej, domagając się jego zmiany i oddalenia 
odwołania Pani Magdaleny od zaskarżonej decyzji względnie uchylenia 
zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do 
ponownego rozpoznania. 
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Dnia 29 lipca 2017 r. Pani Renata mieszkająca w W., pobierająca rentę 
rodzinną po zmarłym mężu, otrzymała od ZER-u decyzję obniżającą 
świadczenie. Pani Renata wniosła do sądu odwołanie od tej decyzji i 
czekała na sprawiedliwość. Czekała bardzo długo, niemal 3 lata, tak jak 
Pani Magdalena. Wyrokiem 10 lipca 2020 r. sygn. akt VI U 1538/19, Sąd 
Okręgowy w Bielsku-Białej zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora Zakładu 
Emerytalno-Rentowego w ten sposób, że nakazał przeliczyć od dnia 1 
października 2017 r. wysokość policyjnej renty rodzinnej z pominięciem 
art. 24a.  Jednak Pani Renata, tak jak Pani Magdalena z tak długo 
wyczekiwanego wyroku nie ucieszyła się. Pani Renata również zmarła w 
styczniu 2020 r. niemal 6 miesięcy wcześniej. 

Jednak i w tym przypadku Dyrektor siostrzanego do służby więziennej 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA posiadający akta rentowe oraz 
dysponujący danymi o wstrzymaniu wypłacania renty z powodu śmierci – 
nie zamierzał się poddać. Apelacją wniesioną w dniu 26 sierpnia 2020 r. 
zaskarżył w całości wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, domagając 
się jego zmiany i oddalenia odwołania Pani Renaty od zaskarżonej decyzji 
względnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

My emeryci i renciści dotknięci ustawą represyjną, a przez społeczeństwo 
zwaną ustawą dezubekizacyjną gromadzimy dokumenty, piszemy do 
ZER-u, przekonujemy, że każde z nas to inna historia. Jednak ZER w 
pismach do sądu i w apelacjach, o treści niemal identycznej, chciałoby się 
przypuszczać przy zastosowaniu metody kopiuj/wklej nie jest ciekaw 
naszych indywidualnych racji, naszego statusu, naszego losu. Czy zza 
biurka, zza tych zadrukowanych kartek formatu A-4 widać, że tam na 
końcu jest (lub był) człowiek? 

Przepisy obniżające renty rodzinne to swoiste kuriozum wśród wielu 
innych, nie mniej kuriozalnych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. 
Dobitnie wykazał to Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 25 
kwietnia 2019 r. sygn. akt VIII U 106/19, podtrzymanym następnie przez 
Sąd Apelacyjny w Katowicach. 

„Renta rodzinna jest świadczeniem rodzajowo odrębnym od emerytury i 
renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym sensie renta rodzinna może 
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być traktowana tylko w niewielkim stopniu jako świadczenie „pochodne” 
względem emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, które 
przysługiwały osobie zmarłej. W konsekwencji o tym, czy 
zainteresowanemu należy się renta rodzinna „po zmarłym”, decydują 
przesłanki ustawowe odnoszące się wyłącznie do sytuacji faktycznej i 
prawnej osoby ubiegającej się o rentę rodzinną. 

Odrębność renty rodzinnej od świadczeń przysługujących zmarłemu 
przejawia się również w tym, że podlega ochronie jako prawo własne 
uprawnionego członka rodziny. Z datą śmierci żywiciela następuje 
zerwanie związku pomiędzy pobieranym. 

przez niego świadczeniem a rentą rodzinną, to pierwsze stanowi jedynie 
podstawę obliczenia renty rodzinnej. Uprawniony do renty rodzinnej nie 
przejmuje w żadnym zakresie statusu jaki miał żywiciel, bowiem z chwilą 
śmieci prawo zmarłego do emerytury/ renty jako ściśle z nim związane 
wygasa – art. 922 k.c. 

Artykuł 2 Konstytucji stanowi, iż Rzeczpospolita Polska jest 
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej. Przepis ten nakłada na prawodawcę 
obowiązek stanowienia prawa, które będzie urzeczywistniało zasady 
sprawiedliwości społecznej (…). 

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu Okręgowego przewidziane w 
art. 24a policyjnej ustawy emerytalnej obniżenie rent rodzinnych 
wypłacanych uprawnionym po zmarłym funkcjonariuszu jest sprzeczne z 
zasadą sprawiedliwości społecznej, zaprzecza zasadzie zaufania do 
państwa i prawa, w sposób rażący narusza zasadę ochrony praw 
nabytych, przez co jest niezgodne z art. 2 Konstytucji. 

Sąd uzasadnił, iż przede wszystkim art. 24a policyjnej ustawy emerytalnej 
wprowadza nieakceptowaną w demokratycznym porządku prawnym 
odpowiedzialność rodziny funkcjonariusza za jego postawę zawodową lub 
moralną. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za czyny osób, których 
postawę ustawodawca potępia - na krąg rodziny jest niesprawiedliwe - 
gdyż dotyka osób zupełnie niewinnych i nie mogących ponosić 
odpowiedzialności za działania współmałżonka czy rodzica. 
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Uprawnionym do rent rodzinnych nie można postawić zarzutu, że 
„pełniły służbę na rzecz państwa totalitarnego” o której mowa w art. 
13b i nie można ich karać za czyny zmarłego żywiciela. Pobieranie 
świadczeń rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, wskazanych w art. 
13 b ustawy nie może być uznane za samodzielne i wyłączne kryterium 
różnicowania wysokości tych świadczeń, a tym samym nie może być 
rodzajem kary, a zarazem formą odpowiedzialności zbiorowej. 
Sąd ma na uwadze, że nowelizacja policyjnej ustawy emerytalnej z 2016 
r. nie ma charakteru penalnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednakże 
działanie polegające na obniżeniu rent rodzinnych musi być odbierane 
jako swoistego rodzaju kara dla uprawnionych do ich pobierania. 
Stanowisko projektodawców nowelizacji ustawy z 2016 r., że osobom tym 
należy obniżyć renty rodzinne ponieważ „korzystały z profitów, jakie 
dawała służba ich małżonków, czy rodziców na rzecz totalitarnego 
państwa (w szczególności materialnych wynikających z wyższych 
uposażeń)” wskazuje, że wprowadzona w art. 24a ustawy regulacja 
stanowi rodzaj odwetu, zemsty a tym samym nosi znamiona represji, jako 
że osoby te w żaden sposób nie naruszyły zasad porządku prawnego i nie 
działały przeciwko państwu. „Nie do pogodzenia z zasadą 
sprawiedliwości społecznej jest sytuacja, w której Państwo karze 
dzieci za czyny rodziców bądź małżonka za czyny drugiego 
współmałżonka, szczególnie że obniżenie rent rodzinnych dotyczy 
osób, które swoje uprawnienia nabyły zgodnie z prawem.”. 
O tym wszystkim wiedzą urzędnicy ZER-u. Wiedzą też, że w polskim 
prawie istnieje zasada rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw, a 
więc sąd powszechny może wydać wyrok w sprawie nie czekając na 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – czemu nagminnie zaprzeczają. 

Nie jest moim zamiarem deprecjonowanie potencjału osób zatrudnionych 
w ZER. Wprost przeciwnie – doceniam go i dlatego jestem przekonana, 
że osoby te są świadome faktu, że ich apelacje w sprawie rent rodzinnych 
zostaną oddalone. Jednak byłoby naiwnością oczekiwać, że ZER jako 
strona w naszych postępowaniach przed sądem, nie będzie bronił 
własnych decyzji. Czy to jednak oznacza, że nie ma spraw, w których 
powinien odpuścić? Pytanie to jako retoryczne pozostawiam bez 
odpowiedzi. 
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Ps. Niemal codziennie jesteśmy świadkami przekraczania granic 
zdawałoby się nieprzekraczalnych. I nawet wtedy, gdy już nie chcemy 
więcej o tym myśleć, to i tak nie da się zasnąć. 

Imiona Pań zostały zmienione. 

Jolanta Domańska-Paluszak, dnia 10 stycznia 2021 r. 
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APELACJE OD WYROKÓW SĄDÓW 
OKRĘGOWYCH W SPRAWACH OBNIŻONYCH 

ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO RENTOWYCH 
WNOSZONE PRZEZ DYREKTORA ZER MSWIA 

• argumenty Dyrektora ZER MSWiA (najczęściej przytaczane), 

• stanowisko sądów apelacyjnych (w Katowicach, w Gdańsku) 

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA po przegranych 
sprawach w pierwszej instancji dot. decyzji obniżających świadczenia 
emerytalno/rentowe z zasady wnosi apelacje od niekorzystnych wyroków. 

Większość argumentów podnoszonych przez Dyrektora (mających 
świadczyć o błędnej ocenie sytuacji przez sądy okręgowe) powtarza się i 
można je przedstawić w następującym porządku przypisanym do 
poszczególnych aktów prawnych. 
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I. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji… 

art. 2 ust. 1 i ust 4 w zw. z art. 15c - niezastosowanie przepisu w sytuacji 
gdy z informacji o przebiegu służby przedstawionej przez Instytut Pamięci 
Narodowej wynika jednoznacznie, że odwołujący się w okresie od - do 
pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b 
zaopatrzeniowej. 

II. Ustawa zaopatrzeniowa 

art. 13b - niezastosowanie przepisu i przyjęcie, że jedyną legalną definicję 
„służby na rzecz państwa totalitarnego" zawiera preambuła ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(tzw. ustawy lustracyjnej), a nie art. 13b ustawy zaopatrzeniowej zgodnie 
w wolą ustawodawcy wyrażaną w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 
16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji. 

sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie 
materiału dowodowego, polegającą w szczególności na przyjęciu, iż okres 
wskazany w (...) nie jest okresem służby na rzecz totalitarnego państwa, 
podczas gdy z treści dokumentów wynika, iż jednostki w których pełnił 
służbę znajdują się w katalogu zawartym w art. 13b ustawy 
zaopatrzeniowej. 

art. 13b ust. 1 - niezastosowanie przepisu poprzez jego błędną wykładnię 
polegającą na przyjęciu, że dla ustalenia odpowiedzialności 
funkcjonariusza za służbę na rzecz totalitarnego państwa, niezbędne jest 
wykazanie indywidualnej winy za popełnienie przestępstwa związanego z 
bezprawnymi działaniami policji politycznej, podczas gdy z literalnego 
brzmienia art. 13b wprost wynika, że przepis ten nie odnosi się w ogóle 
do wykonywanych przez funkcjonariusza czynności, a jedynym kryterium 
pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa jest fakt jej wykonywania 
w okresie od dnia 22.07.1944 r. do dnia 31.07.1990 r. w wymienionych w 
tym przepisie jednostkach organizacyjnych. 
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art. 13a ust. 5 - niezastosowanie przepisu poprzez zupełne pominięcie 
dowodu jakim jest informacja o przebiegu służby, podczas gdy zgodnie z 
naruszonym przepisem informacja o przebiegu służby jest równoważna z 
zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt 
osobowych przez właściwe organy, a z zebranego w sprawie materiału 
dowodowego, informacji wystawionej przez Instytut Pamięci Narodowej 
oraz akt (bądź emeryta/rencisty) wynika, iż pełnił służbę na rzecz 
totalitarnego państwa. 

art. 15 c ust 1-3 w zw. z art. 13 b oraz art. 1 i art. 2 ust 1 i ust 4 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - niezastosowanie przepisu, 
gdy bezspornym jest, iż odwołujący pełnił służbę na rzecz totalitarnego 
państwa zdefiniowaną w art. 13b ust 1 pkt 5 lit b tiret drugi oraz lit e tiret 
piąty ustawy zaopatrzeniowej, a w związku z tym spełnione zostały 
przesłanki warunkujące ponowne przeliczenie świadczeń. 

art. 15c ust. 5 ustawy - niezastosowanie przepisu przejawiające się w 
nieuzasadnionym pominięciu zasad zawartych w tych przepisach, tj. 
pominięciu zasady, iż przepisów ust. 1-3 (odpowiednio art. 15c i art. 22a) 
nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, 
że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i 
czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz 
niepodległości Państwa Polskiego - pomimo iż odwołujący się nie wykazał 
żadnej z tych okoliczności. 

art. 22a ust. 1-3 - niezastosowanie przepisu poprzez nieuzasadnione 
przyjęcie, iż odwołujący nie powinien podlegać rygorom przewidzianym w 
tych przepisach, pomimo iż spełnia przesłanki w tych przepisach 
określone. 

art. 22a ust. 5 - niezastosowanie przepisu  przejawiające się w 
nieuzasadnionym pominięciu zasad zawartych w tych przepisach, tj. 
pominięciu zasady, iż przepisów ust. 1- 3 (odpowiednio art. 15c i art. 22a) 
nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, 
że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i 
czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz 
niepodległości Państwa Polskiego, pomimo iż odwołujący się nie wykazał 
żadnej z tych okoliczności. 
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art. 24a w zw. z art. 13a ust. 5 i art. 13b oraz w zw. z art. 73 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 poz. 1270 z późn. 
zm.) - niezastosowanie przepisu poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż 
odwołująca nie powinna podlegać rygorom przewidzianym w przepisach 
art. 24a w zw. z art. art. 13a ust. 5 i art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, 
pomimo iż spełnia przesłanki w tych przepisach określone, a przez to 
nieuwzględnienie przy obliczeniu renty rodzinnej odwołującej się 
wysokości świadczenia otrzymywanego przez jej zmarłego męża, 
ustalonego w oparciu o brzmienie art. 15 c tej ustawy i bezpodstawne 
zastosowanie wprost regulacji z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

art. 24 ust. 4 - niezastosowanie przepisu i przyjęcie, że odwołująca nie 
powinna podlegać rygorom przewidzianym w tych przepisach tj. 
obowiązkowi wykazania, że jej małżonek przed 1990 r. bez wiedzy 
przełożonych bez wiedzy przełożonych podjął współpracę i czynnie 
wspierał osoby bądź organizacje działające na rzecz niepodległości 
Państwa Polskiego; 

art. 33 w zw. z art. 24a ustawy oraz art. 2 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy 
zmieniającej - niezastosowanie przepisu poprzez bezpodstawne 
przyjęcie, iż jedynie art. 33 ustawy zaopatrzeniowej wprowadza przesłanki 
uchylenia lub zmiany decyzji ustalających prawo lub wysokość 
świadczenia z zaopatrzenia rentowego członków rodzin funkcjonariuszy 
służb mundurowych, a przez to pominięcie regulacji wynikającej z 
brzmienia art. 24a ustawy zaopatrzeniowej oraz art. 2 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 
ustawy zmieniającej, przewidujących dodatkowe, szczególne sytuacje 
zmiany wydanych uprzednio przez organ emerytalny w tym zakresie 
decyzji. 

III. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości 
organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego Funkcjonariuszy… 

§ 14 ust. 1 - niezastosowanie przepisu zgodnie z brzmieniem, którego 
środkiem dowodowym potwierdzającym datę i podstawę zwolnienia ze 
służby oraz okres służby jest zaświadczenie o przebiegu służby, a z 
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zebranego w sprawie materiału dowodowego, informacji wystawionej 
przez Instytut Pamięci Narodowej oraz akt odwołującego się wynika, iż 
pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. 

IV. Kodeks postępowania cywilnego 

art. 177 §1 pkt. 3 k.p.c. w zw. z art. 188 oraz art. 193 Konstytucji RP - 
naruszenie przepisów poprzez nie zawieszenie postępowania z uwagi na 
skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego odnośnie 
zgodności z Konstytucją RP samego sposobu i trybu uchwalenia ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji… jak i zapisów art. 15c, 22a, 24a tej policyjnej 
ustawy zaopatrzeniowej, zarejestrowanych pod sygn. akt P 4/18 oraz P 
16/19. 

art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. - naruszenie przepisów polegające na 
bezpodstawnym przerzucaniu ciężaru dowodu na organ rentowy w 
zakresie udowodnienia, że ubezpieczony pełnił służbę na rzecz 
totalitarnego państwa; 

art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 252 k.p.c. - naruszenie przepisów 
polegające na zakwestionowaniu przez Sąd I instancji treści informacji 
IPN, pomimo braku udowodnienia przez Ubezpieczonego okoliczności 
przeciwnych; 

art. 233 k.p.c. w zw. z art. 13b - ustawy zaopatrzeniowej naruszenie 
przepisów poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, a 
w związku z tym bezpodstawne uznanie przez sąd I instancji, wbrew 
jednoznacznym ustaleniom dokonanym w toku postępowania 
dowodowego, iż służba odwołującego nie stanowi „służby na rzecz 
totalitarnego państwa" w rozumieniu ustawy zaopatrzeniowej, w sytuacji 
udowodnienia w toku postępowania pełnienia tej służby w charakterze. 

V. Konstytucja RP 

art. 2, art. 10, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 oraz art. 67 
Konstytucji - naruszenie przepisów poprzez ich błędną wykładnię i 
uznanie, że regulacje zawarte w ustawie zaopatrzeniowej naruszają 
wartości wskazane w Konstytucji, podczas gdy zakwestionowane przez 
Sąd Okręgowy przepisy w praktyce prowadzą do obniżenia wysokości 
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świadczenia odwołującego ze względu na fakt pełnienia służby na rzecz 
państwa totalitarnego w rozumieniu ustawy zaopatrzeniowej a nie 
pozbawienia odwołującego się prawa do tego świadczenia. 

art. 2 , art. 32, art. 31 ust 3 w związku z art. 188, art. 178, art. 193 oraz 
art. 15c ustawy zaopatrzeniowej - naruszenie przepisów poprzez 
autonomiczne uznanie, iż art. 15c ustawy zaopatrzeniowej narusza 
zasadę demokratycznego państwa prawa, zasadę równości wobec 
prawa, oraz zasadę ochrony praw nabytych, w sytuacji gdy 
zakwestionowany przepis wprowadzony został w celu zniwelowania 
nieuzasadnionych przywilejów, niesłusznie przyznanych 
funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa oraz wobec braku 
konstytucyjnych gwarancji wysokości świadczeń z zaopatrzenia 
emerytalnego i dopuszczanej zarówno przez przepisy krajowej jak i prawo 
europejskie możliwości dokonywania modyfikacji reguł przyznawania 
świadczeń z zaopatrzenia społecznego. 

art. 30 w związku z art. 188, art. 178, art. 193 oraz art. 24 a ustawy 
zaopatrzeniowej - naruszenie przepisów poprzez bezpodstawne 
uznanie, iż objęcie odwołującej regulacjami ustawy zmieniającej stanowiło 
naruszenie jej godności oraz ją poniżyło, pomimo iż przesłanką 
zmniejszenia świadczenia przewidzianą w ustawie zmieniającej nie jest 
wina świadczeniobiorcy, ale fakt pełnienia służby przez małżonka 
odwołującej się w organach bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w 
niedemokratycznym państwie oraz czerpanie przez odwołującą korzyści 
przysługujących funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin, w związku z 
tym nie następuje moralno-etyczna ocena zachowań odwołującej się. 

art. 64 ust. 1-3 w zw. z art. 15c ustawy zaopatrzeniowej - naruszenie 
przepisów poprzez błędną ich wykładnię, co doprowadziło do przyjęcia 
przez Sąd I instancji, iż w skutek ponownego przeliczenia świadczenia 
odwołującego dokonanego na podstawie przepisów ustawy 
dezubekizacyjnej z 2016 r., oraz art. 15c ustawy zaopatrzeniowej, doszło 
do naruszenia jego praw nabytych, prawa własności, zasadę równości, 
podczas gdy powołane przepisy umożliwiają ingerencję w te prawa oraz 
nie gwarantują nienaruszalności wysokości przyznanego uprzednio 
świadczenia. 
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art. 188 - naruszenie przepisów poprzez samodzielne rozstrzygniecie 
niejako „w zastępstwie" Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności 
art. 15c ustawy zaopatrzeniowej, w oparciu o który wydana została 
zaskarżona decyzja, pomijając wynikającą z tego przepisu wyłączną 
kompetencję Trybunału Konstytucyjnego w zakresie stwierdzania 
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. 

art. 193 - naruszenie przepisów  poprzez niezwrócenie się przez Sąd I 
instancji do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem o zgodność art. 15c 
ustawy zaopatrzeniowej z Konstytucją RP oraz prawem europejskim, a w 
konsekwencji samodzielne rozstrzygniecie niejako „w zastępstwie" 
Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności art. ustawy 
zaopatrzeniowej, w oparciu o który wydana została zaskarżona decyzja, 
co w konsekwencji spowodowało wydanie orzeczenia 
nieuwzględniającego regulacji wynikającej z powołanych przepisów 
ustawy zaopatrzeniowej. 

VI. Przepisy międzynarodowe 

art. 1 Protokołu Nr (...) do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności, art. 6, art. 7 i art. 14 (…) w zw. z art. 90 ust. 
1 Konstytucji RP oraz art. 21 Konstytucji RP i art. 64 ust. 1-3 
Konstytucji RP w zw. z art. 15c - ustawy zaopatrzeniowej poprzez 
błędną ich wykładnię, co doprowadziło do przyjęcia przez Sąd I instancji, 
iż w skutek ponownego przeliczenia świadczenia Odwołującego 
dokonanego na podstawie przepisów ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r., 
oraz art. 15c ustawy zaopatrzeniowej, doszło do naruszenia jego praw 
nabytych, prawa własności, zasadę równości oraz godności podczas gdy 
przepisy ustawy dezubekizacyjnej nie pozbawiły Odwołującego się 
świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego, a jego wysokość 
została jedynie ograniczona, w związku z tym nieprawidłowe jest również 
przyjęcie przez sąd I instancji, iż świadczenie Odwołującego uległo 
drastycznemu obniżeniu i w związku z tym naruszona została zasada 
proporcjonalności, którą należy brać pod uwagę oceniając 
dopuszczalność oraz zgodność z Konwencją i Konstytucją RP 
dokonywanych przez prawodawcę zmian w przepisach odnoszących się 
do zaopatrzenia emerytalno-rentowego. 
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art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej - naruszenie 
przepisów poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż ogólne zasady w tych 
przepisach sformułowane zakazują zmian warunków przyznawania oraz 
określania wysokości świadczeń z tytułu zaopatrzenia społecznego, a w 
związku z tym przepisy wydane w stosunku do funkcjonariuszy byłych 
służb bezpieczeństwa są niezgodne z normami z tych przepisów 
wynikającymi i nie powinny być stosowane przez sądy powszechne, 
pomimo odmiennej oceny tej kwestii również przez Trybunał 
Konstytucyjny. 

Stanowisko sądów apelacyjnych odnośnie zarzutów Dyrektora ZER 
stawianych sądom pierwszej instancji o naruszeniu przez nie 
przepisów. 
Sądy apelacyjne do części zarzutów nie odniosły się bezpośrednio, należy 
więc domniemywać, że uznano ich oczywistą bezzasadność bądź 
odniesiono się do nich pośrednio poprzez zaprezentowanie niżej 
przytoczonych interpretacji. 

Sąd apelacyjny uznaje, że przyporządkowanie okresu pełnienia służby 
„służby na rzecz państwa totalitarnego” - w rozumieniu treści art. 13b cyt. 
ustawy tylko na podstawie informacji IPN jest błędne. Organ rentowy 
winien zastosować odpowiednie kryteria oceny przynależności do takiej 
służby i wskazać wnioski dowodowe na potwierdzenie swojego 
stanowiska. 

Tymczasem, jak wynika z tezy do Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu 
Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 września 
2020 r., wydanej do sprawy III UZP 1/20, kryterium „służby na rzecz 
totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 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 powinno być oceniane 
na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie 
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia 
podstawowych praw i wolności człowieka. 
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Sąd Apelacyjny podziela to stanowisko i uznaje, że stwierdzenie samej 
przynależności organizacyjnej do określonej formacji służbowej nie 
wypełnia dyspozycji treści art. 13B ust. 1 cyt. ustawy. Za taką konstatacją 
winna iść następnie konieczność wykazania, że przebieg służby 
świadczeniobiorcy wskazywał na naruszanie przez niego podstawowych 
praw i wolności człowieka. 

Szczególnie w przypadku rent rodzinnych Organ rentowy, który dokonuje 
weryfikacji świadczenia osoby ubezpieczonej, dysponuje nieporównanie 
większymi możliwościami, niż ta osoba, by wykazać spełnienie przesłanek 
do zastosowania treści art. 24a ustawy, skutkującego obniżeniem 
świadczenia. Jest zrozumiałe, że Odwołująca często nie przedstawia 
wniosków dowodowych, zważywszy na charakter świadczenia, które 
pobiera (renta rodzinna po mężu zmarłym, upływ czasu, swój wiek i stan 
zdrowia, a przede wszystkim z uwagi na brak przesłanek do ewentualnego 
gromadzenia takich dowodów w przeciągu (…) letniego okresu pobierania 
świadczenia. 

Powoływanie się na spełnienie przesłanek określonych w treści art. 13b 
ust. 1 ustawy wymaga inicjatywy dowodowej ze strony organu rentowego. 
Wypada w tym miejscu przywołać argumentację Sądu Najwyższego, 
zawartą w wyroku z dnia 30 marca 2000 r., wydanym do sprawy II UKN 
444/99, zam. OSNP 2001/17/543, gdzie wskazano, iż w postępowaniach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych organ rentowy ma pozycję strony (art. 
477,10§ 1 k.p.c.), więc powinien przejawiać odpowiednią aktywność 
dowodową, a w przeciwnym razie ponosi negatywne skutki prawne swej 
bierności, polegające zwłaszcza na zmianie wydanej decyzji czy 
oddaleniu wniesionego środka zaskarżenia. Należy wskazać, iż 
postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych jest postępowaniem 
cywilnym i obowiązują w nim wszystkie reguły procesowe, również te 
dotyczące rozkładu ciężaru dowodu oraz terminów do składania wszelkich 
wniosków dowodowych. Art. 6 k.c. ustanawia bowiem podstawową regułę 
dowodową, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 
osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zasada 
kontradyktoryjności i dowodzenia swoich twierdzeń wyrażona w art. 232 
k.p.c. obowiązuje bowiem również w sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 
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maja 2017r., sygn. akt III AUa 54/15; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 
grudnia 2008 r., sygn. akt I UK 151/08). 

Sąd apelacyjny uznaje zarzut za bezzasadny w zakresie uprawnień Sądu 
pierwszej instancji do samodzielnego rozstrzygania o niekonstytucyjności 
art. 24a ustawy zaopatrzeniowej, w oparciu o który została wydana 
zaskarżona decyzja, pomijając kompetencję Trybunału Konstytucyjnego 
w tym względzie. Sąd Apelacyjny uznał tym samym prawo tego Sądu do 
własnego przedsiębrania wszelkich starań zmierzających do ustalenia 
stanu faktycznego i na tej podstawie - do zastosowania właściwych 
przepisów prawa materialnego, w tym przypadku przepisów ustawy z dnia 
18 lutego 1994r. 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 (t.j. Dz. 
U. z 2016r., poz. 708 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 
16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy (…) (Dz. U. z 2016r., poz. 2270). 
Kompetencje Sądu merytorycznego wynikają z bezpośredniej możliwości 
stosowania prawa, bez uciekania się do jego interpretacji dokonywanej 
przez Trybunał Konstytucyjny; późniejsze rozstrzygnięcie tego Trybunału 
może natomiast mieć wpływ na procedury określone treścią właściwych 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Taka linia orzecznicza 
została zaakceptowana przez sądy odwoławcze, rozstrzygające w 
sporach kontrolujących postanowienia sądów pierwszej instancji w 
przedmiocie zawieszania postępowań – do czasu wydania orzeczenia 
przez Trybunał Konstytucyjny. 

Sąd apelacyjny w kwestii konieczności oczekiwania na rozstrzygnięcie 
pytań prawnych zadanych Trybunałowi Konstytucyjnemu stwierdza, że 
mimo upływu półtora roku Trybunał Konstytucyjny nie podjął się 
rozstrzygnięcia tej kwestii, choć nic nie stało na przeszkodzie w 
rozstrzygnięciu szeregu innych spraw, które wpłynęły do Trybunału 
znacznie później. 

Uczynił to natomiast Sąd Najwyższy rozstrzygając w sprawie III UZP 1/20 
zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku 
(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 
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r. – (...) ) w następujący sposób: Kryterium „służby na rzecz totalitarnego 
państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) powinno być oceniane na 
podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie 
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia 
podstawowych praw i wolności człowieka. 
W istocie swej Sąd Najwyższy odpowiada na podstawowy zarzut 
postawiony w apelacji wywiedzionej w niniejszej sprawie a także 
rozważania wokół interpretacji najistotniejszego z perspektywy 
rozstrzygnięcia pojęcia, tj pojęcia „służby na rzecz totalitarnego państwa”, 
przedstawiając właściwe rozumienie art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 
Przy takiej interpretacji, jaka została przedstawiona we wskazanej 
uchwale, pytanie zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu pozbawione jest 
jakiegokolwiek znaczenia, wychodzi ono bowiem z fałszywych założeń 
interpretacyjnych. Tak bowiem rozumiana regulacja wyklucza możliwość 
interpretowania, na którą w zapytaniu do Trybunału wskazał Sąd 
Okręgowy w Warszawie przynajmniej wobec tych funkcjonariuszy, którym 
nie udowodniono popełnienia indywidualnych czynów naruszających 
podstawowe prawa i wolności człowieka. Oczywiście wobec braku 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, powyższe rozważania stanowią 
czyste spekulacje, niemniej jednak uznając spójność działania 
najwyższych organów władzy sądowniczej należy przyjąć, że takie 
stanowisko ma logiczne podstawy. 

Sąd apelacyjny stoi na stanowisku, że sam fakt służby w kontrwywiadzie, 
nie może być podstawą uznania, że pełniono służbę na rzecz totalitarnego 
państwa. 

Kontrwywiad stanowi służbę służącą ochronie każdego państwa bez 
względu na sposób ukształtowania ustroju tego państwa. Oczywiście 
służba ta może być utożsamiana z – jak usiłuje przekonać pozwany – 
„policją polityczną”, aczkolwiek dopiero po dowodowym wykazaniu 
charakteru realizowanych czynności jako takie, które „służyły 
totalitarnemu państwu” a więc miały w sobie opisane powyżej cele. Sama 
zaś służba w kontrwywiadzie nie oznacza jeszcze wykonywania 
opisywanych powyżej zadań. 
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Czynienie w tej materii dalszych rozważań poza odwołaniem się do treści 
uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III UZP 1/20 oraz jej ustnych 
motywów zaprezentowanych przez Przewodniczącego i Sędziego 
Sprawozdawcę, a także ustaleń i tej części rozważań Sądu Okręgowego, 
które są krytyczne względem istoty odpowiedzialności zbiorowej 
prezentowanej przez pozwanego, mijało by się z celem i rozwadniało 
klarowną materię. 

Z tych też przyczyn pozbawione jest sensu odnoszenie się do 
argumentacji apelacyjnej podporządkowanej kwestionowaniu tych ustaleń 
sądu, które służą wykazaniu sprzeczności spornej regulacji z przepisami 
Konstytucji RP oraz prawa unijnego. 

Zaprezentowany materiał może być przydatny przy sporządzaniu 
odpowiedzi na apelację ZER MSWiA bądź przy sporządzaniu własnej 
apelacji. 

Opracowała Jolanta Domańska-Paluszak 
(17 stycznia 2021 r.) 
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EKWIWALENT – WALKA O PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w 
trudnej drodze dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
dodatkowy. Świadczenie to stało się wymagalne z dniem 6 listopada 2018 
roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 
października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102/. 

W tym czasie sądy administracyjne wydały kilkaset /ponad 400 zostało 
opublikowanych/ korzystnych wyroków. 

Niestety w wyniku wejścia w życie z dniem 1 października 2020 roku 
ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie 
więziennej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2020r. poz. 1610/, która 
dokonała w sprawie ekwiwalentu zapisu wprowadzającego wtórną 
niekonstytucyjność, organy Policji wydają decyzje odmawiające wypłaty, 
a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał co najmniej jeden 
wyrok oddalający skargę policjanta /wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 8 października 2020 roku, sygn. akt II 
SA/Wa 286/20/.  
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Uzasadniając swój wyrok Sąd stwierdził m. in.: „Zdaniem Sądu, KGP, 
wydając zaskarżoną decyzję z [...] listopada 2019r., utrzymującą w mocy 
ww. decyzję KWP z [...] września 2019r., naruszył zatem art. 190 ust. 4 
Konstytucji RP w związku z art. 115a u.P. i w związku z art. 66 ust. 2 
Konstytucji RP przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że przepisy te nie 
dawały w chwili wydawania powołanych na wstępie decyzji KGP i KWP 
podstawy do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy i dodatkowy, o których mowa we wniosku Skarżącego. W 
orzecznictwie Sądów administracyjnych, w tym w wyrokach 
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazanych w skardze, 
wskazywano wielokrotnie, że prawidłowa wykładnia ww. przepisów 
stanowi, w kontekście ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 
października 2018r. sygn. akt K 7/15, że świadczeniem ekwiwalentnym 
za dzień urlopu jest wynagrodzenie funkcjonariuszy za jeden dzień 
roboczy. 
Sąd zwraca jednakowoż uwagę, że 1 października 2020r. weszła w życie 
ustawa z 14 sierpnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 1610, zwana dalej: "ustawą 
nowelizującą"), która m.in. uregulowała kwestię wypłaty ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Ustawa ta wykonuje 
ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018r. sygn. akt 
K 7/15 i wprowadza do art. 115a u.P. przelicznik 1/21 miesięcznego 
uposażenia za jeden dzień urlopu, a nie 1/30 - tak jak przewidywał to art. 
115a u.P.p. przed 6 listopada 2018r., czyli przed ogłoszeniem ww. 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w urzędowym publikatorze. 

Sąd wskazuje ponadto, że ustawodawca, normując kwestię ww. 
ekwiwalentu w art. 9 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej wskazał, że przepis 
art. 115a zmienianej ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym tą ustawą, 
stosuje się do spraw, dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wszczętych i 
niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018r. oraz do spraw 
dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 
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6 listopada 2018r. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018r. 
ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018r. Przy 
obliczaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za rok 2018, określa 
się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 
dodatkowego przysługującego przed dniem 6 listopada 2018r. oraz od 
dnia 6 listopada 2018 r. 

Sąd stwierdza, że jakkolwiek powołany wyżej przepis art. 9 ust. 1 ww. 
ustawy nowelizującej, wszedł w życie już po wydaniu zaskarżonej decyzji 
KGP, tym niemniej jego brzmienie w chwili orzekania przez Sąd, 
jednoznacznie wyklucza uwzględnienie wniosku Skarżącego. 
Ustawodawca przyjął bowiem w ww. przepisie art. 9 ust. 1 ww. ustawy 
nowelizującej, że art. 115a zmienianej ustawy o Policji, w brzmieniu 
nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się jedynie do spraw, dotyczących 
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 6 listopada 2018r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy 
policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018r. Tym 
samym organy administracyjne obu instancji, które zarówno w 
zaskarżonej decyzji jak i w utrzymanej nią w mocy powoływały się na brak 
unormowań prawnych, które pozwoliłyby orzekać w sposób żądany przez 
Skarżącego w ww. wniosku z [...]listopada 2018r., przy ponownym 
rozpoznawaniu sprawy zobowiązane będą orzekać, zgodnie z zasadą 
praworządności, przewidzianą w art. 6 k.p.a., na mocy ww. przepisu art. 9 
ust. 1 ww. ustawy nowelizującej. W konsekwencji uchylenie przez Sąd 
zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji KWP nie spowodowałoby 
uwzględnienia ww. wniosku Skarżącego. Z akt administracyjnych sprawy 
wynika bowiem, że postępowanie administracyjne wszczęto po 6 
listopada 2018r., w związku z wnioskiem Skarżącego z [...] listopada 
2018r., zaś Skarżącego zwolniono ze służby w Policji [...] stycznia 2016r. 

Tym samym uchylenie zaskarżonej decyzji KGP i utrzymanej nią w mocy 
ww. decyzji KWP, wobec stwierdzonych przez Sąd ww. naruszeń, w 
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przypadku zastosowania przy ponownym rozpoznawaniu sprawy 
obowiązującego art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, w związku z art. 6 
k.p.a. i art. 7 Konstytucji RP – nie spowodowałoby odmiennego 
rozpatrzenia sprawy wszczętej ww. wnioskiem Skarżącego z [...] listopada 
2018r. Nie sposób więc uznać, że wyżej wskazane przez Sąd wadliwości 
wydanych w sprawie decyzji (KWP z [...] września 2019r. i KGP z [...] 
listopada 2019r.) miały, czy też mogły mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy, w związku z wykonaniem przez ustawodawcę ww. wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018r. sygn. akt K 7/15 w 
sposób wskazany w ww. art. 9 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej. 

4. Sąd, mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 P.p.s.a., 
orzekł, jak w sentencji wyroku”. 

Wyrok ten, stoi w całkowitej opozycji do dotychczasowej linii orzeczniczej 
sądów w tej sprawie. W zaistniałej sytuacji po analizie dotychczasowego 
orzecznictwa, w dniu 15 stycznia 2021 roku, Prezes ZG SEiRP wystąpił 
do Rzecznika Praw Obywatelskich o zwrócenie się do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały, o której mowa w art. 
15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. 

W oparciu o wyżej przytoczony przepis, Naczelny Sąd Administracyjny 
jest uprawniony do podejmowania uchwał /określanych mianem 
abstrakcyjnych/ mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, 
których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów 
administracyjnych oraz uchwał konkretnych – zawierających 
rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w 
konkretnej sprawie administracyjnej. Uchwały NSA mają moc wiążącą dla 
wszystkich składów orzekających wojewódzkich sądów administracyjnych 
i NSA. 

W wystąpieniu do RPO podkreśliliśmy, że związku z ujawnionymi 
rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym 
Naczelnego Sądu Administracyjnego postulujemy skierowanie do NSA 
wniosku o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: „Czy 
art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych w zw. z art. 115a 
ustawy o Policji należy wykładać w ten sposób, że ekwiwalent pieniężny 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed 
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dniem 6 listopada 2018 r. ustala się w wysokości wynagrodzenia 
funkcjonariusza za jeden dzień roboczy na dzień zwolnienia ze służby, czy 
też w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego 
wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio 
zajmowanym stanowisku służbowym.”. 

Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich uwzględni naszą 
argumentację i społeczne znaczenie prawidłowej wykładni prawa, celowo 
skomplikowanego przez administrację rządową, dla ponad 70. tysięcznej 
grupy policjantów w stanie spoczynku, ludzi, którzy dobrze znają prawo, 
dlatego oczekują zwykłej sprawiedliwości. 

Z treścią wniosku można się zapoznać na naszej stronie internetowej. 

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi HAŃDEREK z Kancelarii 
Prawnej Radcy Prawnego Andrzej Hańderek w Krakowie: 
https://ahanderek.pl/kontakt.html za merytoryczne wsparcie wniosku 
do Rzecznika Praw Obywatelskich 

  

https://ahanderek.pl/kontakt.html
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KOLEJNY LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.01.2021 r. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Piszę do Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia haniebnej 
ustawy represyjnej. Te 
comiesięczne listy stały się już 
tradycją, w kolejnych omawiałem 
sytuacje represjonowanych i 
wszystko co mogło mieć na nią 
wpływ. 

Dziś zacznę od nieco szerszego 
spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne 
takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak 
popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, 
radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową 
świadomość. Narzędzia te mogą być wykorzystywane zarówno w dobrych 
sprawach (np. zrzutki internetowe na osoby potrzebujące, akcje takie jak 
WOŚP Jurka Owsiaka, czy szybka pomoc dla cierpiących zwierząt), jak i 
w sprawach złych (teorie spiskowe, cyber-wojny, rasizm, faszyzm, 
homofobia). Dlatego, moim zdaniem, słowem kluczem początku XXI 
wieku jest „MANIPULACJA”. To słowo nabiera nowego, bardzo groźnego 
znaczenia. 

Jak można zmanipulować blisko połowę społeczeństwa widzieliśmy 
ostatnio w USA podczas wyborów prezydenckich. Poziom wpływu na 
postrzeganie rzeczywistości przez poszczególne jednostki był tak wysoki, 
że spowodował nawet zamieszki, z próbą uniemożliwienia przejęcia 
władzy przez prawomocnie wybranego prezydenta włącznie. Podobne 
manipulacje, na mniejszą skalę, uważni obserwatorzy odnotowywali już 
znacznie wcześniej, zarówno w USA jak i w innych krajach na całym 
świecie. U nas pierwszą manipulacją na dużą skalę było wywołanie 
masowego lęku przed nadciągającą falą emigrantów z Afryki. Ta 
manipulacja dała PiS-owi pierwsze zwycięstwo w 2015 roku. Następna 
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manipulacja dotyczyła naszego środowiska. Z emerytów mundurowych 
zrobiono krezusów i osoby winne niebywałych zbrodni. Usprawiedliwiono 
w ten sposób jedną z najbardziej haniebnych ustaw jaką przyjął polski 
parlament od 1989 roku. Następne manipulacje poszły gładko: gender, a 
następnie LGBT, które zagrażają tradycyjnym rodzinom polskim; kobiety 
protestujące pod hitlerowskimi znakami; strajk kobiet atakujący kościoły w 
całej Polsce. Najbardziej podatne ofiary tych manipulacji w histerii tworzyły 
strefy wolne od LGBT, a pewien „sportowiec” ruszył nawet bronić własną 
piersią klasztor w Częstochowie. 

W psychologicznej definicji pojęcia manipulacji znajdujemy zawsze zapis, 
że narzędziem jej, poza środkami masowego przekazu (w tym 
komunikatorami internetowymi), bardzo często jest cenzura oraz działania 
operacyjne tajnych służb. I tu dochodzimy do sedna. Jak informują liczni 
nasi przyjaciele, przy ul. Rakowieckiej powstała specjalna komórka, która 
„opiekuje” się naszym środowiskiem. Wam akurat nie trzeba tłumaczyć, 
co to znaczy. Nie wolno takiej informacji bagatelizować, ale też nie należy 
wpadać w panikę. Nie robimy niczego niezgodnego z prawem, co 
oczywiście nie oznacza, że nie będziemy przedmiotem różnego rodzaju 
gier operacyjnych i manipulacji właśnie. Emeryci mundurowi na szczęście 
są w ogromnej większości na takie zagrożenia wyczuleni i przygotowani. 
Mimo to, czuję się w obowiązku od czasu do czasu przypomnieć o 
potrzebie zachowania czujności. 

W niektórych zakątkach internetu pojawiły się ostatnio wpisy mające na 
celu podzielenie środowiska, skłócenie go wewnętrznie, a także zasianie 
wątpliwości o dobrych intencjach naszych politycznych sojuszników z 
Lewicą na czele. Wiem, że większość z Was szybko takie manipulacje 
rozszyfrowała, ale doświadczenie uczy, że nawet najbardziej absurdalne 
treści mogą zasiać ferment, jeśli nie spotykają stanowczej reakcji. 
Przekazuję więc garść podstawowych informacji na temat projektu ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (druk 100 i 100a) złożonego 
przez Lewicę do laski marszałkowskiej. 

Ustawa została złożona 16 grudnia 2019 roku, a więc w niespełna dwa 
miesiące od powrotu Lewicy do Sejmu. Takie tempo dowodzi, że Lewica 
traktuje tę sprawę nadzwyczaj priorytetowo. 



42 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (103) 2021 

Lewica złożyła ustawę po konsultacjach m.in. z Federacją Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych oraz z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Ustawa dotyczy TYLKO przywrócenia właściwego naliczania emerytur, to 
znaczy naliczania ich w oparciu o przelicznik 2,6 za okres CAŁEJ służby. 
Zarówno przed jak i po 1990 roku. To oznacza, że ustawa zmienia zapisy 
ustawy z 2016 roku jak również ustawy z 2009 roku. 

Ustawa ta, zgodnie z naszymi przewidywaniami, mogła trafić do kosza lub 
do „zamrażarki”, gdyż PiS dysponuje w Sejmie 235 głosami na 460. Na 
razie ustawa jest w zamrażarce. Jej przyjęcie jest możliwe wyłącznie, 
gdyby zagłosowali za nią posłowie PiS, czyli w praktyce jest niemożliwe. 

Gdyby jednak jakimś cudem została przyjęta, nie wstrzymuje ona żadnych 
spraw odwoławczych toczących się przed sądami. Sprawy sądowe 
dotyczą dwóch kwestii jednocześnie – ponownego naliczenia podstawy 
emerytury i wypłacenia niesłusznie odebranych świadczeń. Załatwienie 
jednego, nie oznacza rezygnacji z drugiego roszczenia. 

Teoria, że ustawa ta może być wykorzystana w jakiś tajemniczy sposób 
przeciwko mundurowym, jest absurdalna i kłamliwa. Naprawdę, PiS nie 
potrzebuje zgody ani tym bardziej projektów Lewicy, żeby krzywdzić 
jakąkolwiek grupę społeczną. A sam pomysł, że uczestniczyłem wraz z 
Lewicą w jakiejś akcji mającej na celu skrzywdzenie środowiska 
mundurowych, muszę określić jako potwornie krzywdzącą, chamską 
manipulację. 

Ustawa ta faktycznie nie reguluje kwestii oddania niesłusznie odebranych 
świadczeń. Nie reguluje też odszkodowań dla spadkobierców osób, które 
niestety nie doczekały sprawiedliwości, nie reguluje kwestii podatkowych, 
nie dotyka odpowiedzialności karnej za wyrządzone zło (w tym za 62 
udowodnione przypadki śmierci), oraz wielu innych ważnych dla 
środowiska mundurowego spraw. W naszym założeniu, ustawa ta jako 
pewnego rodzaju manifest polityczny Lewicy, miała być maksymalnie 
prosta i przejrzysta. Wiemy doskonale, że nie wyczerpuje całego katalogu 
spraw, które wymagają załatwienia, dlatego jesteśmy przygotowani, żeby 
szybko składać kolejne akty prawne regulujące pozostałe kwestie. Tylko 
czy grając z takim szulerem jak PiS należy od razu wykładać wszystkie 
karty na stół? 
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Absurdalna próba wywołania burzy wokół ustawy, po roku od jej złożenia 
w Sejmie, wskazuje na to, że desperacja i frustracja osób chcących 
szkodzić mundurowym sięgnęła zenitu. Jak to mówią, tonący brzytwy się 
chwyta. Jestem przekonany, że nikt nie da się nabrać na to, że 
największym wrogiem mundurowych jest Rozenek i Lewica. Za mną i 
moim politycznym środowiskiem stoją czyny: udział w demonstracjach, w 
zbiórce 250 tysięcy podpisów, w złożeniu projektu ustawy obywatelskiej i 
ustawy Lewicy (druk 100), ponad 90 spotkań z Wami w terenie, dwie 
konferencje w Senacie RP, liczne konferencje prasowe i wystąpienia 
medialne. Oczywiście znajdą się też wpadki i błędy, za które bardzo 
przepraszam, ale bilans tych działań jest niewątpliwie na korzyść naszych 
relacji i na pewno nie usprawiedliwia tych ataków. 

Kończąc temat ustawy Lewicy, załączam do tego listu link do strony, na 
której znajduje się pełna treść ustawy, by każdy mógł osobiście się z nią 
zapoznać i na własne oczy stwierdzić, że nie zawiera jakichkolwiek 
niebezpiecznych dla emerytów mundurowych treści:  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71EDB6450446
947CC12584D5003DEFF 

Druk nr 100, 100-A (sejm.gov.pl) 

Jeszcze raz podkreślam, że największą siłą środowiska emerytów 
mundurowych jest jedność. Ta wartość nie zawsze była wiodącą cechą 
mundurowych w stanie spoczynku. Dopiero pojawienie się FSSM 
spowodowało, iż środowisko zaczęło mówić jednym głosem. Federacja 
udowodniła swoją przydatność, wspierając mundurowych na każdym 
polu. Wytyczona przez Zdzisława Czarneckiego i wspaniałe biuro prawne 
Federacji droga prawna, przynosi dziś oczekiwane rezultaty. Nasze 
koleżanki i koledzy wygrywają sprawy w pierwszej, a niektórzy już w 
drugiej instancji. To najlepszy dowód na kluczową rolę FSSM i 
skuteczność przyjętej przez nią polityki. 

Dlatego będę twardo występował przeciwko wszystkim, którzy podważają 
wiodącą rolę FSSM i bezpodstawnie krytykują jej kierownictwo. Kto chce 
rozbijać jedność środowiska, świadomie lub nieświadomie, działa na jego 
szkodę. Z tego powodu z wielkim żalem przyjąłem informacje o 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71EDB6450446947CC12584D5003DEFF
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71EDB6450446947CC12584D5003DEFF
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71EDB6450446947CC12584D5003DEFFA
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wystąpieniu SEiRP z Federacji. Jestem przekonany, że SEiRP jak i 
wszystkie inne organizacje powinny być skupione w Federacji. 

Na koniec chcę Was prosić o to, żebyście skorzystali, oczywiście zgodnie 
ze swoją kolejką, ze szczepień przeciwko COVID-19. Niech płaskoziemcy, 
foliarze i inne ofiary manipulacji się nie szczepią. Wy musicie doczekać w 
zdrowiu sprawiedliwości. Chcę, żebyście mogli nie tylko odebrać to co 
Wam ukradziono, ale również żebyście z satysfakcją patrzyli jak ręka 
sprawiedliwości dosięga tych, którzy zgotowali Wam lata w nędzy i 
upokorzeniu. Żeby tak się stało, musicie stawić czoła epidemii, a innej na 
nią rady niż szczepionka, niestety nie ma. 

Życzę Wam w Nowym Roku samych wygranych spraw odwoławczych 
oraz dużo zdrowia, odporności fizycznej i psychicznej, tudzież 
nieprzemakalności na teorie spiskowe i manipulacje. 

Wasz zawsze oddany, Andrzej Rozenek 
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KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
SEIRP 

Panie Pośle, serdecznie dziękuję za działalność i troskę o 
środowisko służb mundurowych!  

Proszę jednak równocześnie o wybaczenie Panie Pośle, ale 
niestety nie mogę podzielić tego bezkrytycznego zachwytu nad genialną 
drogą wytyczoną przez Zdzisława Czarneckiego. Nie mogę również 
podzielić opinii trącącej swoistym kultem jednostki, zwłaszcza w zderzeniu 
z całkowicie nieuprawnionymi, wygłoszonymi na jednym oddechu, tezami 
o rzekomym rozbijaniu jedności środowiska i działaniu na jego szkodę, 
bez zapoznania się z faktami, które zmusiły SEiRP do zawieszenia 
członkostwa w Federacji. Dziwna fraza z odniesieniami do świadomości 
bądź jej braku, jaką ozdobił Pan swoją laudację, to wręcz obraźliwe opary 
absurdu. Audiatur et altera pars – ta zasada prawa rzymskiego 
obowiązuje w cywilizowanym świecie do dzisiaj. 

Panie Pośle! Ludzi oczekujących pomocy jest w naszym 
środowisku ciągle zbyt dużo, aby licytować się zasługami. Na drodze walki 
ze złem jest miejsce dla każdego chętnego człowieka. Ciężkiej pracy dla 
nikogo nie zabraknie. Stowarzyszenie udziela wszelkiej możliwej pomocy 
wszystkim pokrzywdzonym, bez oczekiwana na aplauz czy peany o 
zasługach i rezultatach, w przekonaniu, że to dopiero początek niezwykle 
trudnej i długiej drogi. 

Pomyślmy proszę o tych ludziach, o tym jak im pomóc, zwłaszcza 
tym, którzy już nie mogą krzyczeć. Ten niemy krzyk jest jak bicie w 
dzwony. Działajmy wspólnie, dopóki możemy im pomóc. 

Z poważaniem! 
Antoni Duda 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

Od 24 września 2018 roku funkcjonuje nowy adres e-mailowy: 

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 42 
Przegląd mediów – 18. 1. 2021 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Dezubekizacja nieustająca 
https://trybuna.info/polska/dezubekizacja-nieustajaca/ 

Sławomir Sadowski, 14 grudnia 2020 

Dezubekizacja nieustająca 
/…/ Zatroskanie premiera o seniorów ze szczególnym rozczuleniem 
przyjęło ponad 50 000 bardzo starych, schorowanych, zniedołężniałych 
ludzi, których wymienieni politycy, przy pomocy ustawy dezubekizacyjnej, 
uczynili nędzarzami. Jak dotychczas przyczyniło to się do samobójczej 
śmierci 60 z nich i radykalnie przyspieszyło zgony prawie 1,5 tysiąca 
dalszych. Pamiętajmy przy tym, że te babcie i ci dziadkowie nigdy w życiu 
nie popełnili żadnego przestępstwa, ani jakiegokolwiek czynu nagannego. 
/…./ 
 

Państwo spiera się z funkcjonariuszami z okresu PRL 
nawet po ich śmierci 
https://www.prawo.pl/kadry/apelacja-mimo-smierci-skarzacego-
funkcjonariusza,505801.html 
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 15 stycznia 2021 

Po śmierci funkcjonariuszy ich sprawy o emeryturę toczą się nadal. 
Państwo spiera się z funkcjonariuszami z okresu PRL nawet po ich 
śmierci. Dyrekcje biur emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (Służba Więzienna) 
składają apelacje od orzeczeń sądowych w sprawie obniżonych 
świadczeń emerytalnych i prowadzą procesy, mimo, że funkcjonariusze 
już nie żyją. 
 

https://trybuna.info/polska/dezubekizacja-nieustajaca/
https://trybuna.info/polska/dezubekizacja-nieustajaca/
https://trybuna.info/polska/dezubekizacja-nieustajaca/
https://www.prawo.pl/kadry/apelacja-mimo-smierci-skarzacego-funkcjonariusza,505801.html
https://www.prawo.pl/kadry/apelacja-mimo-smierci-skarzacego-funkcjonariusza,505801.html
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Nie byliśmy pachołkami Rosji 
https://plus.gloswielkopolski.pl/ustawa-dezubekizacyjna-w-praktyce-
esbecy-najczesciej-wygrywaja-sadowe-sprawy-o-zabrane-emerytury-nie-
bylismy-pacholkami-rosji/ar/c1-15367461 
Łukasz Cieśla, 30 grudnia 2020 

Ustawa dezubekizacyjna w praktyce: esbecy najczęściej wygrywają 
sądowe sprawy o zabrane emerytury. "Nie byliśmy pachołkami Rosji". Nie 
należy stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec byłych esbeków, ale 
oceniać czyny jednostki. I nie należy odmawiać byłym esbekom prawa do 
rzetelnego procesu, bo gdyby tak postąpić, stalibyśmy się tym samym 
systemem totalitarnym, który krytykujemy. Takie argumenty przywołał 
poznański Sąd Okręgowy, który przywrócił emeryturę Janowi Zachciałowi 
z Poznania, umniejszoną wcześniej wskutek ustawy dezubekizacyjnej 
PiS. 

 

Już 1321 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB 
zostało zawieszonych przez sądy z powodu śmierci 
skarżących 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-
dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-
sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaig
n=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cj
sh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA 

Paulina Szewioła, 7 stycznia 2021 

Trybunałowi się nie spieszy. Byłym esbekom już tak. 

Już 1321 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało 
zawieszonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A Trybunał 
Konstytucyjny nadal zwleka z wydaniem orzeczenia w ich sprawie. 

Na rozpatrzenie przez trybunał cały czas czeka nowelizacja przepisów o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i innych służb, która 
zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r. (tzw. druga ustawa 
dezubekizacyjna). Na mocy tych regulacji byłym funkcjonariuszom 

https://plus.gloswielkopolski.pl/ustawa-dezubekizacyjna-w-praktyce-esbecy-najczesciej-wygrywaja-sadowe-sprawy-o-zabrane-emerytury-nie-bylismy-pacholkami-rosji/ar/c1-15367461
https://plus.gloswielkopolski.pl/ustawa-dezubekizacyjna-w-praktyce-esbecy-najczesciej-wygrywaja-sadowe-sprawy-o-zabrane-emerytury-nie-bylismy-pacholkami-rosji/ar/c1-15367461
https://plus.gloswielkopolski.pl/ustawa-dezubekizacyjna-w-praktyce-esbecy-najczesciej-wygrywaja-sadowe-sprawy-o-zabrane-emerytury-nie-bylismy-pacholkami-rosji/ar/c1-15367461
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA
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obniżono świadczenia nie tylko za okres „służby na rzecz totalitarnego 
państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., lecz także za pracę po 
1990 r. Niekorzystne przepisy dotknęły też osoby, które przeszły 
pozytywnie weryfikację i kontynuowały karierę w wolnej Polsce. 

− Wejście w życie drugiej ustawy dezubekizacyjnej wywołało falę 
niekorzystnych dla byłych funkcjonariuszy decyzji administracyjnych. 
Wielu z nich złożyło odwołania w tej sprawie do Sądu Okręgowego w 
Warszawie, aby ten ponownie ustalił wysokość świadczenia z 
pominięciem przepisów budzących wątpliwości – wyjaśnia dr Tomasz 
Zalasiński, radca prawny z Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. 

Eksperci: sądy powszechne powinny niezwłocznie rozpoznać zawieszone 
sprawy, kierując się bezpośrednio Konstytucją RP i wskazówkami 
sformułowanymi przez Sąd Najwyższy 

Z przepisów wynika bowiem, że sądem właściwym do rozpatrywania 
odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest Sąd 
Okręgowy w Warszawie. Nabrał on poważnych zastrzeżeń co do 
zgodności tych przepisów z konstytucją. Dlatego w styczniu 2018 r. 
wystąpił do TK z pytaniami prawnymi (sygn. akt P 4/18). 

To niejedyna tego typu sprawa zawisła przed trybunałem. Na rozpatrzenie 
czeka też kolejne pytanie prawne dotyczące obniżki esbeckich rent i 
emerytur (sygn. akt P 16/19). Podobnie jak w przypadku pierwszego 
wątpliwości powziął Sąd Okręgowy w Warszawie. W tym wypadku 
zastrzeżenia dotyczą obniżenia wysokości renty rodzinnej po zmarłym 
funkcjonariuszu Służby Bezpieczeństwa (SB) mimo znacznego upływu 
czasu od zakończenia przez niego służby na rzecz totalitarnego państwa. 

Trybunał Konstytucyjny cały czas zwleka jednak z wydaniem orzeczeń w 
tych sprawach. 

Wolne tempo 

Problem w tym, że – jak tłumaczy Justyna Sobek, adwokat reprezentująca 
przed sądami byłych funkcjonariuszy odwołujących się od decyzji 
emerytalnych i rentowych – skutkiem pytań do TK było zawieszenie 
postępowań. 
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− W związku z tym niektórzy odwołujący zaczęli składać zażalenia na 
postanowienia o zawieszeniu. Na skutek tych zażaleń oraz złożonych 
wniosków o przeniesienie spraw do sądu miejsca zamieszkania byłego 
funkcjonariusza w końcu były one procedowane – wyjaśnia mecenas. 

Co więcej, jak wskazuje, w wielu przypadkach zaczęły zapadać 
rozstrzygnięcia. – Są one często korzystne dla byłych funkcjonariuszy. 
Sądy mają prawo rozstrzygać na podstawie przepisów konstytucji lub 
prawa międzynarodowego, jeżeli uznają je za wystarczające do wydania 
orzeczenia – wyjaśnia Justyna Sobek. 

Przyznaje jednak, że wiele spraw nadal pozostaje zawieszonych. 

Potwierdzają to statystyki. Z danych Sądu Okręgowego w Warszawie, do 
których udało się nam dotrzeć, wynika, że na 1 grudnia 2020 r. do 
rozpoznania pozostaje 16 822 odwołań. Z tego 13 231 jest zawieszonych 
w związku z pytaniami prawnymi do Trybunału Konstytucyjnego, 5068 
spraw przekazano innym sądom. 

− To cały czas bardzo dużo spraw, które czekają na rozstrzygnięcie. 
Powinno to przebiegać znacznie szybciej. Tym bardziej że wiele osób nie 
doczekuje orzeczeń – wskazuje mecenas Sobek. 

Z danych SO w Warszawie wynika, że do tej pory zmarło 1321 byłych 
funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia. W tylu sprawach sąd 
zawiesił postępowania z uwagi na śmierć strony odwołującej. 

− Przypadków takich zapewne jest więcej, gdyż ponad 5 tys. spraw 
zostało przekazanych do rozpoznania innym sądom okręgowym. W nich 
zapewne także zdarzają się podobne sytuacje – mówi Tomasz Zalasiński. 

W jego ocenie przedstawiona statystyka jest tragicznym obrazem skutków 
bezmyślnej legislacji, zdewastowania systemu kontroli konstytucyjności 
prawa w Polsce, oderwania Trybunału Konstytucyjnego od wartości, 
którym w świetle ustawy zasadniczej powinien służyć. 

Pora działać 

Zdaniem mec. Zalasińskiego w obecnej sytuacji dalsze oczekiwanie na 
rozstrzygnięcie TK utraciło swoje uzasadnienie. 
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− Trybunał, któremu z wyraźną trudnością udało się przeprowadzić w 
tej sprawie (chodzi o sprawę o sygn. akt P 4/18, sprawa o sygn. akt P 
16/19 nadal czeka na rozpoznanie – przyp. red.) kilka rozpraw, nie jest w 
stanie wydać rozstrzygnięcia – podkreśla ekspert. 

Problem w tym, że dotkliwe skutki stosowania tej ustawy cały czas 
narastają. 

− Dlatego uważam, że sądy powszechne powinny niezwłocznie 
rozpoznać wszystkie zawieszone uprzednio sprawy, kierując się 
bezpośrednio Konstytucją RP i wskazówkami sformułowanymi przez Sąd 
Najwyższy (uchwała siedmiu sędziów SN, sygn. akt III UZP 1/20 – przyp. 
red.). W przeciwnym razie większość odwołujących się może nie 
doczekać w ogóle realizacji ich konstytucyjnego prawa do sądu – mówi 
Tomasz Zalasiński. 

Justyna Sobek przypomina, że w przypadku śmierci osoby odwołującej 
się w prawa strony mogą wstąpić jej bliscy. Często nie wiedzą jednak, że 
mają taką możliwość. – To ważne w kontekście ewentualnej renty 
rodzinnej po zmarłym – podkreśla ekspertka. 

Podpowiada, że osobom, których sprawy zostały zawieszone, pomóc 
może składanie wniosków o przeniesienie ich do innych sądów, np. 
miejsca zamieszkania. 

− W takim wniosku należy zawrzeć argumenty dotyczące sytuacji 
życiowej, materialnej bądź zdrowotnej i skierować go do SO w Warszawie, 
który zapyta Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA o zgodę na 
przeniesienie. Gdy jest wola obu stron, sprawa trafia do wskazanego sądu 
– wyjaśnia. 

Jak przyznaje, samo złożenie dokumentów nie jest jednak gwarancją 
sukcesu. 

− Zdarza się, że w niektórych sprawach ZER nie wyraża zgody. Trudno 
mi powiedzieć, od czego to zależy – wskazuje. 
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Rząd nie wie, wobec kogo zastosował represyjne prawo? 
https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-ustawa-z-2016-r-nie-ukarala-
obnizeniem-swiadczen-za,505624.html 
Grażyna J. Leśnia, 11.stycznia 2021 

Ustawa obniżająca emerytury b. funkcjonariuszom PRL nie ukarała tych, 
których miała ukarać. Uchwalona w grudniu 2016 roku ustawa miała 
"karnie" obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom służb PRL, ale w 
praktyce okazało się, że boleśnie dotknęła głównie tych pozytywnie 
zweryfikowanych po zmianie ustroju. Ci, którzy nie poddali się weryfikacji 
i sami odeszli ze służby oraz ci negatywnie zweryfikowani, żyją teraz z 
emerytur wypłacanych przez ZUS, których rząd PiS im nie obniżył 

 

Sąd: Ciach nie pracował dla służb PRL 
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-
sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-
4-
lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_
YGbmUzn0ueXFSyzg 

08 stycznia 2021 

Sąd: Ciach nie pracował dla służb PRL. Państwo mu wypłaci wyrównanie 
emerytury za 4 lata. Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł prawomocnie: 
Arkadiusz Ciach nie pracował w służbach bezpieczeństwa PRL, nie 
podlega ustawie dezubekizacyjnej. Państwo musi mu wyrównać obniżoną 
emeryturę za cztery lata i wypłacić odsetki. Ciach jest radnym 
powiatowym, szefem SLD w Radomsku i powiecie oraz byłym policjantem. 

 

  

https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-ustawa-z-2016-r-nie-ukarala-obnizeniem-swiadczen-za,505624.html
https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-ustawa-z-2016-r-nie-ukarala-obnizeniem-swiadczen-za,505624.html
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg
https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg
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Śmierć przez zapomnienie 
https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-
przez-
zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-
3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg# 

Bolesław Breczko, 23 grudnia 2020 

Wyrok na Czempińskiego: "śmierć przez zapomnienie". Słuchaj. Wiesz 
co? Spier...! - kłótni po polsku słucha sześciu agentów CIA. Jeszcze 
nie wiedzą, że ich życie zależy od tego, kto ją wygra. Jest 25 listopada 
1990 roku, a ambitny oficer polskiego wywiadu zaczyna 
najważniejszą grę w życiu. - Po latach moja ojczyzna oczernia mnie 
– kwituje dziś 

 

System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na 
zasadzie absolutnej równości 
https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-tl-uznal-ze-przepisy-
dopuszczajace-kumulacje-swiadczen,505229.html 

Grażyna J. Leśniak, 15 grudnia 2020 

TK: Przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne 
z konstytucją. System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na 
zasadzie absolutnej równości. W ramach różnych systemów 
świadczeniobiorcy mogą być traktowani odmiennie – uznał we wtorek 
Trybunał Konstytucyjny, według którego przepisy dotyczące kumulowania 
świadczeń emerytalnych są zgodne z konstytucją. 15 grudnia 2020 r. 
Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej 
W.Ż. dotyczącej braku możliwości pobierania przez uprawnionego 
jednocześnie wojskowej renty inwalidzkiej, przyznanej w wyniku wypadku 
mającego związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej (sygn. 
akt SK 9/16), która do TK wpłynęła 29 lutego 2016 r. 

 

  

https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-przez-zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg
https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-przez-zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg
https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-przez-zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg
https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-przez-zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg
https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-tl-uznal-ze-przepisy-dopuszczajace-kumulacje-swiadczen,505229.html
https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-tl-uznal-ze-przepisy-dopuszczajace-kumulacje-swiadczen,505229.html
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 
r., sygn. Akt SK 9/16 
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-
prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-
emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-
przewidzianych-w-odrebnych-
przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmR
mNjllNjRiZjY2~ 

/…/ Trybunał Konstytucyjny o r z e k a : 

Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w 
związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 
252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza jednoczesną wypłatę 
uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na 
wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, 
jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto p o s t a n a w i a : 
umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

Orzeczenie zapadło jednogłośnie. 

 

  

https://trybunal.gov.pl/s/sk-916
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2%7E
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Jak poprawić zachowania policji 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-
strajk-kobiet-raport-
KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpj
S9jfvpY6Erz0-oCg 

14 stycznia 2021 

Jak poprawić zachowania policji – raport KMPT z komisariatów po 
protestach Strajku Kobiet. /…/ Eksperci Biura RPO od 23 października do 
14 grudnia 2020 r. rozmawiali z zatrzymanymi po demonstracjach kobiet 
w pomieszczeniach policyjnych. Eksperci ci należą do zespołu Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur. Ich zadaniem jest przeciwdziałania 
okrutnemu traktowaniu i torturom, a działają na mocy protokołu 
dodatkowego do Konwencji ONZ o zakazie tortur. Ze względu na wagę 
tych spraw w jednej wizytacji uczestniczyła zastępczyni RPO dr Hanna 
Machińska; podejmowała też wielokrotnie interwencje na komisariatach. 

 

Zapytanie nr 249 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie ochrony domu prezesa Prawa i 
Sprawiedliwości 
http://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNGAX&view=
6 

Zgłaszający: Adam Szłapka Data wpływu: 03-02-2020. … zwracam się z 
następującymi pytaniami: 

1. Na jakiej podstawie delegowane są patrole policyjne ochraniające 
prywatny dom posła Jarosława Kaczyńskiego? 

2. Jakie siły są delegowane do ochraniania domu posła Jarosława 
Kaczyńskiego? Proszę o precyzyjne wskazanie liczby funkcjonariuszy 
oraz sprzętu wykorzystywanego w tym celu. 

3. Ile kosztuje miesięczne, a ile roczne utrzymanie takiego patrolu? 

 

  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpjS9jfvpY6Erz0-oCg
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpjS9jfvpY6Erz0-oCg
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpjS9jfvpY6Erz0-oCg
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpjS9jfvpY6Erz0-oCg
http://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNGAX&view=6
http://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNGAX&view=6
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Gen. Rapacki: Nie będzie pieniędzy na inne cele 
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26616302,policja-bezkosztowo-
ochrania-dom-jaroslawa-kaczynskiego-gen.html 

www.tokfm.pl, 17 grudnia 2020 

Policja "bez kosztowo" ochrania dom Jarosława Kaczyńskiego? Gen. 
Rapacki: Nie będzie pieniędzy na inne cele. 

W okolice domu Jarosława Kaczyńskiego skierowano ponad 80 
radiowozów, jednak policja twierdzi, że to bez kosztowe działanie. Czy tak 
jest w rzeczywistości? - To nie tak, że jest nadwyżka, można ją w dowolny 
sposób wykorzystać, tylko tą krótką kołdrę przeciąga się z jednego 
miejsca na drugie - ocenił w TOK FM były wiceszef policji gen. Adam 
Rapacki. I wyjaśnił, że teraz w policji może zabraknąć pieniędzy na inne 
cele. 

 

Jarosław Kaczyński: Zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, 
nasz naród 
https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-
nasz-kraj-nasza-ojczyzne-nasz,nId,4990887  

01 stycznia 2021 

Jarosław Kaczyński: Zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. 
Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje - 
atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Atakuje instytucję, która 
jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół katolicki - powiedział 
wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Starachowicach, gdzie 
wziął udział w nabożeństwie z okazji rocznicy śmierci jego matki Jadwigi. 

 

  

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26616302,policja-bezkosztowo-ochrania-dom-jaroslawa-kaczynskiego-gen.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26616302,policja-bezkosztowo-ochrania-dom-jaroslawa-kaczynskiego-gen.html
https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-nasz-kraj-nasza-ojczyzne-nasz,nId,4990887
https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-nasz-kraj-nasza-ojczyzne-nasz,nId,4990887
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Ojczyźnie nie jest potrzebny mąż opatrznościowy 
https://wyborcza.pl/7,75968,26532691,ojczyznie-nie-jest-potrzebny-maz-
opatrznosciowy.html 

Ernest Skalski, 21 listopad 2020 

Ojczyźnie nie jest potrzebny mąż opatrznościowy. 
Nie ma niczego lepszego od samowładztwa pod rządami 

sprawiedliwych, ludzkich i cnotliwych monarchów - uważał Fryderyk II 
Hohenzollern, król pruski w latach 1740-86. A teraz jest wiek XXI i 
samowładztwo musi się kończyć, tak jak się kończy. 

Ojczyźnie nie był i nie jest potrzebny mąż opatrznościowy, zbawca, 
na jakiego zgłosił się Jarosław Kaczyński w rozmowie z Teresą 
Torańską. Kazimierz Wielki, jedyny – po Mieszku I - władca, reformator, 
zmarł równo 650 lat temu. W czasach nowożytnych szczęście do władców 
reformatorów mieli na nasze nieszczęście sąsiedzi. Józef II w Austrii, 
Fryderyk II w Prusach, Piotr I, Katarzyna II i Aleksander II w Rosji. 
Pomazańcy, absolutni monarchowie z bożej łaski, osiągali cele, 
dobierając zdolnych współpracowników i nie bojąc się, że ci im zabiorą 
stanowiska. A hierarchiczny aparat absolutyzmu, z jednym źródłem 
władzy, sprawdzał się jeszcze w ich państwach. 

Reformowanie nie idzie łatwo. Szczególnie kiedy do tradycyjnej 
społeczności wkracza nowoczesność z zewnątrz. Arnold Toynbee, 
wybitny historyk XX wieku, prześledził to już od starożytnej Judei. 
Wybitnymi władcami zostawali ci, którzy unowocześniali swe państwa. 
Wprowadzali, nowoczesne na owe czasy, rozwiązania z innych krajów 
Europy. Teraz autorytarni władcy odrzucają europejskie standardy, 
sięgają do anachronicznych metod rządzenia. Przestały się one 
sprawdzać już w XIX wieku, a w XXI cechują państwa upadłe. O takie 
starają się: Erdogan, Putin, Łukaszenka, Orbán, Kaczyński. 

W tej ferajnie Kaczyńskiemu idzie najgorzej. Takie kwalifikacje czy 
genius loci? Byliśmy wszak najweselszym barakiem w obozie. Fartu mu 
starczyło na jedną kadencję. Pięć lat patroszy i przejmuje instytucje 
państwa prawa. A gdy już prawie ma swoje własne, pandemia ujawnia, że 
nie bardzo się ono nadaje do życia i przestaje być sterowalne. Twarzą 

https://wyborcza.pl/7,75968,26532691,ojczyznie-nie-jest-potrzebny-maz-opatrznosciowy.html
https://wyborcza.pl/7,75968,26532691,ojczyznie-nie-jest-potrzebny-maz-opatrznosciowy.html
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bezradności wobec pandemii jest Morawiecki, lecz wiadomo, że za 
wszystko odpowiada ten, który wszystkim rządzi. 
Jego kandydat, mimo ogromnej przewagi w siłach i środkach, wygrywa 
prezydenturę z malutką przewagą. Bardzo poważne ostrzeżenie. Realne, 
bo poparcie dla PIS wykazuje mocną tendencję spadkową. Ostatnie 
sondaże pokazują dołek i przewagę demokratycznej opozycji. Na 
szczęście prezesa - wciąż jeszcze podzielonej. 

Szantażują go posłuszne wcześniej przystawki, Gowin w sprawie 
wyborów w maju i Ziobro teraz, w związku z budżetem UE. Głosowała już 
przeciw niemu nawet część jego posłów z PiS. Musi więc kombinować, by 
jakoś przepchnąć "piątkę dla zwierząt", przy której się beznadziejnie 
upiera. Wieś już mu teraz nie ufa. Widząc to, zdymisjonowany minister 
Ardanowski przymierza się do stworzenia własnego klubu, na razie w PiS. 

Zanosi się więc na trzeci autonomiczny element w Zjednoczonej Prawicy. 
A każdy może Kaczyńskiego pozbawić nikłej większości w Sejmie. Nie 
udało się powiększyć pięcioosobowej przewagi. I prezydent, traktowany 
jak popychle, wybija się na niezależność, i przypomina, że może 
zatrzymać każdą ustawę. Teraz, wspierany przez Ardanowskiego, 
zapowiada, że ustawy zwierzęcej nie podpisze na pewno. 

Miary prezes dopełnia grożąc – wspólnie z Węgrami – wetem w sprawie 
uzależnienia budżetu UE od stanu praworządności u jego beneficjentów. 
Nie ma dlań za wysokiej ceny, której by nie mieli ponieść Polacy, za 
to by nikt mu nie przeszkadzał w rządzeniu nimi. Dla Polaków jednak 
liczą się miliardy euro. Nawet dla tych, do których nie dociera, że stając 
się zakałą Unii, możemy w niej zostać zawadą. 

Cała ta rozpierducha trwa w czasie coraz groźniejszej pandemii, z którą 
nikt, poczynając od władzy, sobie nie radzi. I jakby tego wszystkiego było 
mało, kantor mgr Przyłębskiej wywołał ruch protestu, jakiego w historii 
Polski jeszcze nie było. I który ją trwale zmieni, jeśli nawet teraz 
niewiele osiągnie. Trudno sobie wyobrazić, by to nie była decyzja 
Kaczyńskiego. Mówią, że nie tak poszło jak sobie życzył… więc czy 
nadaje się na wielkorządcę RP? 
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Doprawdy, trzeba wielkiego zaparcia, by w roku 2020 wierzyć, że 
prezes wszystko wie, może i przewiduje, a cokolwiek się dzieje, to 
jest realizacją jego scenariusza, w którym każdy, łącznie z opozycją, 
gra wyznaczoną mu rolę. 
 

Ukarać winnych, przywrócić godność ofiarom… 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/75322,Ukarac-winnych-
przywrocic-godnosc-ofiarom.html 
Rafał Leśkiewicz, 12 październik 2020 

Ukarać winnych, przywrócić godność ofiarom. Uchwalenie tzw. ustaw 
dezubekizacyjnych w 2009 i 2016 r. należy uznać za bardzo ważny 
element procesu rozliczenia państwa polskiego z komunistycznym 
dziedzictwem i istotny, choć w dużej mierze symboliczny gest 
zadośćuczynienia ofiarom systemu zła. 

 

  

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/75322,Ukarac-winnych-przywrocic-godnosc-ofiarom.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/75322,Ukarac-winnych-przywrocic-godnosc-ofiarom.html
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

KOŁO NR 1 W RZESZOWIE 
Z ogromną przyjemnością informuję, że nasza strona internetowa istnieje 
już 10 lat. administrator strony - Bogusław Trzpit 
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Podziękowanie 
Ktoś pamiętał i przypomniał: "właściwa Osoba na odpowiednim miejscu" 
o jakże ważnym i doniosłym jubileuszu. Dzięki stronie internetowej 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nasze koleżanki i 
koledzy, a także wielu pozostałych emerytów, mają możliwość dostępu do 
informacji o bieżącej pracy organizacji w województwie Podkarpackim w 
tym Koła nr 1 w Rzeszowie. Na "stronie" umieszczane są istotne 
informacje prawne, także dla osób, których dotknęła ustawa drastycznie 
obniżająca świadczenia emerytalno-rentowe. 

Prowadzenie strony i zawarte w niej treści stanowią realizację 
nadrzędnego celu Stowarzyszenia określonego w "Statucie" czyli: 
ochrony interesów członków w zakresie przysługujących im 
uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, socjalno-
bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowania 
związanej z tym kontroli społecznej. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i prowadzenia "strony 
Stowarzyszenia" Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie składa serdeczne 
podziękowania. Szczególne słowa uznania kierujemy do kolegi 
Bogusława Trzpita, który poświęcając swój wolny czas, dba o cenny dla 
wszystkich serwis informacyjny. Wielkie słowa uznania, szacunku i 
podziękowania. 

Kolego Bogusławie - dziękując prosimy i liczymy na dalszą współpracę. 

W imieniu Zarządu Koła nr 1 w Rzeszowie  

Marian Bileńki, Prezes Koła 

opracował: Bogusław Trzpit 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych 
formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. 
formalności należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
września 2020 r. 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. 
2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do 

wybranego zakresu /…/ 
3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (jest to 
składka płacona „z góry” na następny miesiąc). 

4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z kopią 
legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej na adres: 
PZU Życie SA Oddział w Krakowie 31-133 Kraków; ul. Dunajewskiego 
3 koniecznie z dopiskiem „p. Monika Tomczyk” 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami 
zajmującymi się obsługą ubezpieczenia: 
Katarzyna Kowal: 579 826 755 - codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. 14.00-20.00; e-mail: seirp2019@outlook.com 

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Monika Tomczyk: 662 
167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%8
5pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
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Program "SEiRP 2019" 

1. "SEiRP 2019". Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019 

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word) 

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(127) 2020  

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html  

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny  

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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WYBRANE KARTKI ŚWIĄTECZNE I 
NOWOROCZNE 
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