
PORADA   PRAWNIKA 

Szanowni Państwo. 

W związku z opublikowaniem ustawy ponownie obniżającej emerytury w Dzienniku Ustaw, można 

spodziewać się, że w niedługim czasie Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA rozpocznie 

wydawanie decyzji o ponownym ustaleniu emerytur policyjnych.  

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które mogą być pomocne w procedurze odwoławczej.  

Przede wszystkim pomocne może być uzyskanie z Instytutu Pamięci Narodowej kopii akt 

osobowych funkcjonariusza. Akta takie IPN jest zobowiązany wydać bezpłatnie w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku. Wniosek składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej 

IPN oraz w oddziałach IPN. Wniosek powinien być złożony do właściwego miejscowo oddziału IPN. 

Akta te mogą być potrzebne zarówno w procedurze sądowej jak i w przypadku wniosków do 

Ministra Spraw Wewnętrznych o wyłączenie spod obowiązywania nowelizacji ustawy składanych 

na podstawie art. 8a ustawy. Dodatkowo mogą przydać się rozkazy personalne dotyczące awansów 

w stopniach i stanowiskach.  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które powinno być złożone 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Dochowanie terminu jest dosyć istotne, gdyż w praktyce 

bardzo rzadko zdarza się przywrócenie terminu przez sądy.  

Proszę również pamiętać, że SĄDY NIE PRZESYŁAJĄ WYROKÓW Z URZĘDU. Jeżeli ktoś chce złożyć 

apelacje w przypadku niekorzystnego wyroku, to powinien złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie 

uzasadnienia wyroku. Wniosek taki powinien być złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, 

niezależnie od tego czy dana osoba była obecna na rozprawie czy też nie. 

Niezależnie od złożonego odwołania, może zostać złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych 

wniosek o wyłączenie spod obowiązywania ustawy. Według ustawy decyzje wydawane przez 

Ministra będą mocno uznaniowe, a zwroty użyte w art. 8a zezwalają na dużą dowolność przy ocenie 

danego funkcjonariusza i jego służby. Decyzje wydawane przez Ministra mogą mieć dwa rodzaje 

rozstrzygnięć. Minister może wydać decyzję uwzględniającą wniosek, wtedy decyzja taka anuluje 

decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW, co spowoduje przywrócenie emerytury w 

poprzedniej wysokości. Mogą się także pojawić decyzje odmowne. W takim przypadku przysługiwać 

będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku podtrzymania decyzji w ramach 

ponownego rozpoznania, wnioskodawcy przysługiwać będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie.   

Zalecałbym nie rezygnować ze składania odwołań do Sądu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby, 

które zdecydują się na złożenie takiego wniosku. 

 

adw. Damian  Sucholewski....................   


