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Warszawa, r.    

Pan

płk w st. spocz. mgr Marek Bielec

Prezes Związku

Żołnierzy Wojska Polskiego

oraz 

Pan 

płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

Sekretarz Generalny 

Zarządu Głównego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowni Panowie Pułkownicy,

w odpowiedzi na petycję zawartą w piśmie z dnia 7 października 2022 r., 

przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (pismo znak 

DSO.ZAN.161.1832.2022) w zakresie pozostających we właściwości Ministra 

Sprawiedliwości zagadnień uregulowanych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626, z późn. zm.), dalej 

jako „ustawa”, przedstawiam następujące stanowisko.

Postulat zawarty w petycji dotyczy nowelizacji ustawy w taki sposób, aby 

żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wskazani w tej ustawie powołani do służby 

przed dniem 2 stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, 

podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 



W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja ustawy nie wydaje się 

konieczna. Przedstawiony postulat odnosi się do zmian systemowych, 

w szczególności do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.). Biorąc pod 

uwagę zakres regulacji objętej powyższą ustawą należy stwierdzić, że zgodnie 

z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2271) w związku z art. 24 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, z późn. zm.) kwestie 

tam zawarte nie należą do kompetencji  Ministra Sprawiedliwości.

Końcowo wypada również wskazać, że kwestie obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytów i rencistów kontynuujących aktywność zawodową nie 

należą do zagadnień nowych. W tym zakresie stanowisko zajął już Trybunał 

Konstytucyjny, który uznał, że przepisy dotyczące tych kwestii nie naruszają  zasad 

określonych w art. 2 i 32 Konstytucji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 4 grudnia 2000 r. K 9/00 (Dz. U. poz. 1164). 

Z poważaniem

Rafał Kierzynka

Dyrektor

Departament Legislacyjny Prawa Karnego
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