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Waloryzacja cenowa emerytur i rent byłych żołnierzy zawodowych  

czyli  

historia przekrętu i perfidii władz państwowych.  

  

29 marca 1999 r. płk mgr Ryszard Chyrzyński, dyrektor Departamentu 

Ekonomicznego MON wydał rozkaz wojskowym biurom emerytalnym (pismo nr 736/8 – 

kopia w załączeniu) o zmianie sposobu waloryzacji świadczeń byłych żołnierzy zawodowych 

(dalej zwanych „BŻZ”) z wyłączeniem sędziów i prokuratorów (również BZŻ). 

Prawdopodobnie rozkaz ten był spowodowany pierwszymi odwołaniami żołnierzy od 

waloryzacji świadczeń wskaźnikiem 104,30%. Od tej pory waloryzację tzw. stanowiskową 

zastąpiono waloryzacją tzw. cenową. W wyniku tego zabiegu tysiące BŻZ zostało 

pozbawionych w przybliżeniu połowy swoich należności. I może byłoby wszystko w porządku, 

gdyby nie garstka dociekliwych świadczeniobiorców. Okazało się, szczególnie po odpowiedzi 

Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej na interpelację posła Janusza Dzięcioła nr 

1063 z 2008 r., że w 1999 roku dokonano bezprawia. Dalsze ustalenia przekonały BŻZ, że 

zostali perfidnie przez MON okradzeni, a władza państwowa zrobiła wszystko, aby to draństwo 

ukryć.  

 Początek ma miejsce w 1999 r. po uchwaleniu przez Sejm RP dwóch ustaw:  

 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (DzU 1998 nr 137, 

poz. 887) – dalej zwanej „ustawą o SUS”; 

 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. 

(DzU 1998 nr 16, poz. 1118) – dalej zwanej „ustawą z FUS”.  

Pierwszy w/wym. akt wyłączał z reformy ubezpieczeń społecznych prokuratorów (art. 6 

ust.1 pkt. 1) i żołnierzy zawodowych pełniących służbę przed dniem wejścia w życie 

ustawy o SUS (art. 6 ust. 3 w związku z art. 6 ust.1 pkt. 13). Inną ustawą (DzU z 1997 nr 124, 

poz. 782) z systemu ubezpieczeń społecznych zostali wyłączeni sędziowie, w tym sędziowie 

będący żołnierzami zawodowymi. W ustawie z FUS natomiast potwierdzono zakres 

podmiotowy i przedmiotowy ujęty w ustawie o SUS (art.1 ust. 1-4 oraz art. 2 pkt 1 i 2) , a także 

zmieniono treść przepisu przejściowego dla naszej sprawy (sic! art. 168 pkt 1 i 2) na art.186 

ust.1 pkt 1 i 2 ust. 2–4. 

 Powyższe regulacje zmieniały wcześniejsze założenia rządowe
1
, o których świadczą  

Biuletyny sejmowe o numerach: 690/III z 16.07.1998 r. i 707/III z 17.07.1998 r. relacjonujące 

przebieg obrad komisji sejmowych przygotowujących reformę emerytalną, jak również Druk 
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sejmowy nr 339 z 8.05.1998 r. dotyczący rządowego projektu ustawy z FUS. W druku tym 

projektodawca informuje, że „omawiana Ustawa (ustawa z FUS – przypis L.S.) dotyczy 

wszystkich grup społeczno-zawodowych z wyjątkiem rolników. Zmiana systemu nie obejmuje 

osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę, a także nie dotyczy osób 

będących na emeryturze”. Jakakolwiek interpretacja odrębna jest sprzeczna z celem, z jakim 

ustawa z FUS została uchwalona przez Sejm RP. 

 Jednakże, jak na wstępie zaznaczyłem, płk Chyrzyński w końcu marca 1999 r. wydał 

rozkaz wojskowym biurom emerytalnym, podporządkowując wszystkich dotychczasowych 

świadczeniobiorców wojskowych (bez sędziów i prokuratorów), jak i tych, którzy rozpoczęli 

służbę przed 1999 r., pod ustawę z FUS, mimo że ówczesny stan prawny wykluczał taką 

możliwość.  

Dygresja: Wg utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, „konstytucyjna 

zasada równości wobec prawa nakazuje identyczne traktowanie podmiotów 

znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji prawnie relewantnej. Równe 

traktowanie oznacza przy tym traktowanie według jednakowej miary, bez zróżnicowań 

tak dyskryminujących, jak i faworyzujących” (wyrok TK sygn. akt P 41/09 z 19 

kwietnia 2011 r.). Skąd więc wyróżnienie waloryzacją stanowiskową sędziów i 

prokuratorów wojskowych o tych samych cechach relewantnych związanych z 

pełnieniem służby (wiek, stopień, stanowisko, zaszeregowanie, staż służby, termin 

odejścia na emeryturę lub rentę), a tym samym zapewnienie im blisko dwukrotnie 

wyższych świadczeń aniżeli pozostałym BŻZ? 

 

21 kwietnia 1999 r., a więc w niecały miesiąc od ww. rozkazu, Sąd Najwyższy RP 

podjął uchwałę, sygn. akt SN III ZP 6/99, gdzie mowa była o prawach nabytych wobec 

środowiska sędziowskiego, z pominięciem tychże praw dla środowiska BŻZ. W tym wypadku 

Sąd Najwyższy dokonał poświadczenia nieprawdy poprzez zapis w uzasadnieniu:  

„Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r., jak wynika z jej tytułu, reguluje emerytury i renty z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sędziowskie uposażenia rodzinne nie należą ani do 

przedmiotowego ani do podmiotowego zakresu jej regulacji. Znajdują się poza polem 

zainteresowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względów organizacyjnych i Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z motywów finansowych. Potwierdzeniem zasadności tego 

rozumowania może być fakt, że oddzielny przepis intertemporalny poświęcony został nie  tylko 

wojskowym i policyjnym rentom rodzinnym (art. 179), ale też rencie rodzinnej wdowy po 

górniku (art. 181). Unormowanie w tym zakresie stało się konieczne dlatego, że żołnierze 

zawodowi oraz funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Państwowej Straży 



 3 

Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej podlegający do 31 grudnia 1998 r. systemowi 

zaopatrzeniowemu zostali z dniem 1 stycznia 1999 r. włączeni do systemu ubezpieczenia 

rentowego.” 

W powyższej uchwale SN pominął istotny dla służb mundurowych art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z FUS. Treść jego brzmi: „Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o świadczenia 

zgłoszonych: począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.” Zapis ten wyraźnie wskazuje, że 

ustawa ma zastosowanie do wniosków składanych od dnia 1.01.1999 r. Autorami przywołanej 

uchwały byli: Przewodniczący: SSN Teresa Romer, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar, Maria 

Mańkowska, Zbigniew Myszka (współsprawozdawca), Stefania Szymańska, Maria 

Tyszel, Barbara Wagner (sprawozdawca), a uczestnikiem prokurator Prokuratury 

Krajowej Piotr Wiśniewski. Sąd Najwyższy w tym wypadku udzielił odpowiedzi na pytanie 

prawne Minister Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Hanny Suchockiej, która 

najwyraźniej nie zauważyła, że 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową 

Konstytucję RP, a Naród ją zaakceptował w referendum. Akt ten pozbawiał Sąd Najwyższy 

uprawnień do odpowiedzi na pytania prawne, które zostały scedowane na Trybunał 

Konstytucyjny (art.193).  

 Nie wszystko jednak nastąpiło w duchu usankcjonowania bezprawnego rozkazu płk. 

Chyrzyńskiego. Otóż 22 czerwca 1999 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ferdynand 

Rymarz – przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Jadwiga 

Skórzewska-Łosiak – sprawozdawca i Marian Zdyb, na wniosek Federacji Związków 

Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych wydał wyrok o sygn. akt K 5/99 

potwierdzający zgodność art. 1 ust. 2 ustawy z FUS  z art. 2 Konstytucji RP. Treść artykułu 

była następująca: 

„Art. 1.  

1. Ustawa określa: 

1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń 

emerytalnego i rentowych, 

2) zasady ustalania wysokości świadczeń, 

3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.  

2. Warunki nabywania prawa do emerytury i rent oraz innych świadczeń przysługujących z 

tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń dla: 

1) żołnierzy zawodowych,  

2) funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,  

którzy w dniu wejścia w życie ustawy  pozostawali w służbie oraz dla członków ich rodzin, 

określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. (…)” 

 

Dygresja: Art. 1 ust. 2 ustawy z FUS w takim kształcie został ustalony już na początku 

prac nad reformą ubezpieczeń społecznych w Sejmie. Przepis ten w sposób znaczący 



 4 

odbiegał od projektu rządowego. Świadczy o tym relacja zamieszczona w Biuletynie 

sejmowym nr 690/III z 16 lipca 1998 r.:  

„Sejmowa Komisja Obrony Narodowej /nr 15/. 

Obecni m.in.: Poseł Bronisław Komorowski (AWS), obecny Zwierzchnik Sił 

Zbrojnych;  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Roberta Lipka;  

Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Kazimierz 

Pietrzyk.  

Mówca: Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, Ewa Lewicka:  

Komisja postanowiła w głosowaniu już na początku swoich prac, że do nowego, 

powszechnego systemu emerytalnego wejdą tylko ci przedstawiciele służb 

mundurowych, którzy zostaną przyjęci do służby po wejściu w życie ustawy.  

Oznacza to, że nowe rozwiązania objęłyby tylko tych żołnierzy, którzy przyjdą do wojska 

po 1 stycznia 1999 r. Wszyscy inni żołnierze podlegaliby dotychczasowym ustawom 

emerytalno-rentowym oraz wszystkim obowiązującym regułom. Na pewno nie oznacza 

to, że nie będzie wniosku mniejszości w tej sprawie. Jednak taką decyzję podjęła 

Komisja Nadzwyczajna. Jest to inne rozwiązanie, niż zaproponował rząd. Muszę 

powiedzieć, że ubolewam nad tym rozwiązaniem gdyż komplikuje sprawy.  

Zwrócę państwa uwagę tylko na trzy elementy, które odstają w systemach mundurowych 

na korzyść od systemów cywilnych. Są takie trzy kluczowe sprawy:  

 waloryzacja emerytur,  

 możliwość łączenia pracy z emeryturą   

 prawo do przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby.  

W tych trzech sprawach rozwiązania dla służb mundurowych są korzystniejsze niż w 

systemie cywilnym.” 

Byli pracownicy kolei, skupieni w Związku Zawodowym Kolejarzy, w swojej skardze do 

Trybunału Konstytucyjnego zarzucili ustawodawcy, że w ww. artykule ustawy z FUS nie ujął 

pełniących nadal obowiązki  kolejarzy (którzy w dniu wejścia w życie ustawy pozostawali w 

służbie”) wraz z innymi służbami mundurowymi. Ponieważ artykuł ten zawierał zamknięty 

katalog podmiotów podporządkowanych ustawie, byli pracownicy kolei chcieli być 

potraktowani podobnie, jak inne podmioty, które nie zostały ujęte w przywołanym artykule; 

chcieli zachowania dotychczasowych uprawnień emerytalnych. 

Trybunał jednakże postanowił inaczej. Uznał, że art. 1 ust. 2, jak również zaskarżony art. 

50 ust. 1 pkt 2 (dot. wieku emerytalnego) oraz art. 195 pkt 7 (uchylenie dotychczasowej ustawy 

z 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin) 
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ustawy z FUS są zgodne z art. 2 Konstytucji RP. Wyrok ten zachował w pierwotnym 

brzmieniu wszystkie przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich 

rodzin - dalej zwaną „ustawą wue” (DzU 1994 nr 10, poz. 36), w tym art. 6 ust. 1-3 o 

waloryzacji,. Potwierdził tym samym, w logicznym toku rozumowania, że art. 186 ust. 2 pkt 1 

ustawy z FUS stanowi przepis intertemporalny.  Potwierdzenie tej tezy znajduje się w 

uzasadnieniu wyroku TK z 4 stycznia 2000 r., sygn. akt K 18/99, gdzie na stronie 11 Trybunał 

jednozdaniowo i bez odnośników wyraża swoje stanowisko: „Art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy (z 

FUS – przypisek L.S.) nakazuje stosowanie przepisów ustawy do wniosków zgłoszonych od 

dnia wejścia w życie ustawy.” W ten sposób jasno zostaje określony zakres podmiotowy i 

czasowy ustawy. 

Poniżej treść art. 186, który od wejścia wżycie ustawy z FUS brzmi niezmiennie: 

Art. 186.  

1. Rozpatrzeniu na podstawie ustawy podlegają wnioski:  

1)   osób, które nie odpowiadały warunkom wymaganym do uzyskania prawa do 

emerytury lub renty na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli osoby te 

odpowiadają warunkom do uzyskania świadczeń na podstawie ustawy, 

2)    osób, które przedłożyły nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń 

lub ich wysokość. 

2. Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o świadczenia zgłoszonych: 

   1)    począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, 

   2)    przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli choćby jeden z warunków do 

uzyskania prawa doświadczenia został spełniony, poczynając od tego dnia. 

3. Do wniosków osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., które do dnia 

wejścia w życie ustawy nie zgłosiły wniosku o emeryturę, mimo że spełniły warunki do 

nabycia prawa do tego świadczenia – stosuje się przepisy ustaw i dekretu wymienionych 

w art. 195 dotyczące warunków nabycia prawa do emerytury, chyba że przepisy ustawy 

są dla tych osób korzystniejsze. 

4. Prawo do emerytury określonej w art. 28 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 

166, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje 

poseł lub senator, który do dnia 31 grudnia 1997 r. spełnił warunki wymagane do jej 

przyznania. 

 

Wyrok TK sygn. akt K 5/99 poprzez dalsze manipulacje legislacyjne i zmiany w 

ustawach na przestrzeni lat 1999 – 2002 został „zgubiony” przy ogłaszaniu ich jednolitych 

tekstów, o czym później.  
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 20 grudnia 1999 r. na wniosek grupy posłów Trybunał Konstytucyjny składzie: Biruta 

Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodnicząca, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, 

Wiesław Johann, Andrzej Mączyński – sprawozdawca, wydał wyrok (sygn. akt 4/99). Stał 

się on sztandarowym argumentem w wyrokach sądów pracy i polityki społecznej 

odrzucających skargi byłych żołnierzy zawodowych, mimo że w czasie jego wydania nadal 

obowiązywały ustawy (o SUS i z FUS) w wersji wyłączającej BŻZ z nowego systemu 

ubezpieczeniowego. W związku z tym stanem prawnym Trybunał nie rozpatrywał zgodności 

art. 159 pkt.1 ustawy z FUS z art. 2 Konstytucji w odniesieniu podmiotów (czyli BŻZ), których 

nie dotyczyła wówczas wymieniona ustawa, co wynikało z zakresu podmiotowego i 

przedmiotowego ustaw o SUS i z FUS. Fakt ten tendencyjnie jest pomijany przez wszystkie 

organy państwowe, jak również przez sądy, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich (sic!).   

 W 3 dni po wyroku TK sygn. akt K 4/99, tj. 23 grudnia 1999 r., Sejm RP w trybie 

pilnym uchwalił nowelizację ustawy o SUS i innych ustaw (DzU 1999 r. nr 110, poz. 1256) 

rozszerzając zakres podmiotowy i przedmiotowy wspomnianego wyroku TK sygn. akt K 4/99. 

W tym momencie należy przytoczyć art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi:  

„Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są 

ostateczne.” Treść tej normy prawnej uniemożliwia jakiemukolwiek organowi państwowemu 

podważania powagi rzeczy osądzonej, gdy tymczasem w wymienionej noweli zmieniono art. 6 

ust. 3 ustawy o SUS. W wersji pierwotnej, obowiązującej do 30 grudnia 1999 r., tzn. do 

momentu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, brzmiał on: „Obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w ust. 1 pkt 13-18, 

które podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy.” Natomiast po nowelizacji wyrazy: „które 

podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy” zastąpiono wyrazami: „które nie pozostawały 

w służbie w dniu wejścia w życie ustawy.”  W ten sposób art. 6 ust. 3 ustawy o SUS otrzymał 

następujące brzmienie:  

„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w ust. 

1 pkt 13-18, które nie pozostawały w służbie w dniu wejścia w życie ustawy”.  

 Jednakże powyższa nowelizacja ma też pozytywny aspekt. Otóż stanowi ona 

potwierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny 20 grudnia 1999 r., rozpatrując sprawę o sygn. akt 

K 4/99, nie rozpoznawał jej wobec żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb będących na 

zaopatrzeniu emerytalnym w dniu wejścia w życie ustaw o SUS i z FUS. Trybunał 

Konstytucyjny przy orzekaniu był związany normą prawną określoną w art. 186 ust. 2 pkt 1 

ustawy z FUS. Jednak Sejm uchwalając przywołaną ustawę nowelizacyjną zawarł w niej art. 

16, który opisaną zmianę art. 6 ust. 3 wprowadził z mocą wsteczną od 1 stycznia 1999 r. – 

novum w Państwie Prawa! W ten sposób dał podstawę sądom pracy i ubezpieczeń 
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społecznych do twierdzenia, wbrew przytoczonym faktom, że wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego sygn. akt K 4/99 dotyczy wszystkich BŻZ, a ich roszczenia są 

nieuzasadnione.  

Dygresja 1: O tym, że wyrok TK sygn. akt K 4/99 nie dotyczył i nie dotyczy (BŻZ) 

świadczy również poniższy cytat: 

„W trybie skargi konstytucyjnej przedmiotem kontroli nie może być przepis 

nowelizujący (…) a wynikająca z jego treści zmiana prawa winna być badana poprzez 

kontrolę konstytucyjności ustawy znowelizowanej” (wyrok TK sygn. SK 20/04 z 

12.12.2005 r.). Nie szkodzi, że zasada ta została wyrażona przez Trybunał w 5 lat po 

wyroku TK sygn. akt K 4/99. W tym wypadku TK potwierdził tylko jej istnienie. 

Dygresja 2: W tym momencie warto zatrzymać się nad rolą (podobno niezawisłego) 

Trybunału Konstytucyjnego w procesie działań organów państwowych w celu objęcia 

reformą emerytalną BŻZ i usankcjonowania pozbawienia ich praw nabytych. 

Problematyczne postępowanie Trybunału w tej sprawie zawarte jest w samym 

uzasadnieniu wyroku sygn. akt K 4/99, gdzie sędziowie zaznaczyli , że stanowisko 

Marszałka Sejmu, Pana Macieja Płażyńskiego posiada datę 16 grudnia 1999 r. Dzień 

ten wg kalendarza 1999 r. to czwartek, następnie 17-ty to piątek, potem dwa dni 

weekendowe, a następnie 20 grudnia to poniedziałek - dzień ogłoszenia wyroku i jego 

uzasadnienia. Pytanie: jakie siły wpływu zmusiły sędziów TK do tak intensywnej 

pracy? Przecież rozpatrywanie skarg przez Trybunał Konstytucyjny to zwykle proces 

wielomiesięczny. W tym wypadku trwał 4 dni, a biorąc pod uwagę dni wolne od pracy, 

2 dni. Do tego należy dodać czas na przesłanie dokumentów między instytucjami. 

Wypada na zapoznanie się i sporządzenie uzasadnienia 1 dzień. Zaskakujący pośpiech. 

Czy przypadkiem TK nie sporządził wcześniej wyroku niż otrzymał dokumenty od 

uczestników/-ka procesu? Mając dodatkową wiedzę na temat m.in. wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego sygn. akt K 9/12 z 19 grudnia 2012 r. w sprawie waloryzacji 

kwotowej w 2012 r., który zaprzeczył swoim twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu 

Postanowienia z 27 czerwca 2001 r., sygn. akt Ts 24/01 oraz o politycznych koligacjach 

niektórych sędziów TK, niezawisłość tego jednego z najwyższych organów 

konstytucyjnych w Polsce staje się nie tylko problematyczna, ale podlega wręcz 

zaprzeczeniu. Dodajmy jeszcze do powyższych faktów uznanie przez TK 

odpowiedzialności zbiorowej SB-ków za konstytucyjną… Rodzi się pytanie: czy 

przypadkiem TK wykorzystując swoją pozycję w Państwie (rzekomo) Prawa, a przede 

wszystkim pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego, nie pisze nowej Konstytucji? 
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Zapoznając się z przebiegiem obrad komisji sejmowych w 1999 r. (Komisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń 

społecznych i Sejmowej Komisji Obrony Narodowej), mamy do czynienia niemalże z 

maratonem legislacyjnym. 29 października 1999 r. Prezes Rady Ministrów, Pan Jerzy Buzek 

przesyła do Sejmu Druk nr 1480 – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw. Już w tej propozycji zawarta jest wyżej opisana 

zmiana art. 6 ust. 3 ustawy o SUS, ale z wprowadzeniem jej z mocą od 1 stycznia 2000 r. (art. 

12). Przeszukując relacje z obrad ww. komisji sejmowych z 1999 r. znalazłem w Biuletynie 

sejmowym nr 2208/III z 19 listopada 1999 r. pierwszą wzmiankę o zmianie daty wejścia w 

życie zmiany art. 6 ust. 3 o SUS z 1 stycznia 2000 r. na 1 stycznia 1999 r.  

Oto przebieg obrad pod przewodnictwem Poseł Anny Bańkowskiej (SLD): 

„Poseł Maciej Manicki /SLD/: Punkt b/ (w Druku nr1480 ten właśnie podpunkt zmieniał wyżej 

opisaną treść art. 6 ust. 3 ustawy o SUS – przypis LS) ma charakter uściślający ideę, która ma 

na celu odniesienie się do osób, które nie pozostawały w służbie w dniu wejścia w życie ustawy. 

Jest to doprecyzowanie istniejącego już zapisu.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Lewicka: Chciałam 

powiedzieć, iż powstała wątpliwość na tle interpretacji dotychczasowego zapisu. 

Przedstawiciele służb mundurowych dotychczasowe zapisy interpretowali w następujący 

sposób, iż jeżeli osoba przechodzi do innej służby, to jest traktowana tak, jakby była nowo 

wstępującą osobą do systemu ubezpieczeń społecznych. Było to absurdalne, dlatego 

zmieniliśmy redakcję w ten sposób, by przypadek przechodzenia z jednej do drugiej służby był 

traktowany jako obecność w poprzednim systemie mundurowym, a nie ubezpieczeniowym. Taki 

jest sens przyjęcia tego zapisu.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu: Czy nie należałoby rozważyć 

wprowadzenia tej zmiany zastanawiając się nad tym, czy nie będzie budził wątpliwości okres 

przejściowy, w którym to przepisy będą różnie brzmiały. Przepis ten wejdzie w życie w terminie 

wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc na przestrzeni roku 1999 będzie obowiązywał 

stary przepis. Może to budzić pewne wątpliwości.  

Posłanka Ewa Tomaszewska /AWS/: Moje pytanie kieruję do Biura Legislacyjnego - jeżeli 

zapiszemy w przepisach przejściowych, że przepis ten wchodzi z mocą od momentu, kiedy 

uchwalona została poprzednia regulacja, to może pomogłoby to w jasnym określeniu tego 

rozwiązania?  

Podsekretarz stanu Ewa Lewicka: Opieraliśmy się do tej pory na interpretacji Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej wydanej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie było 

przypadku, w którym spowodowałoby to objęcie kogokolwiek składką. Istnieje 
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niebezpieczeństwo, iż pozostawienie starego zapisu ciągle będzie rodziło pytania. Można 

przyjąć propozycję Biura Legislacyjnego - nie sprzeciwiamy się temu, tylko mówimy, iż 

opieramy się na interpretacji.  

Poseł Maciej Manicki /SLD/: Charakteryzując ten wniosek mówiłem, iż jest to doprecyzowanie 

przepisu polegające na tym, by nie było konieczne czytanie jego w drodze wykładni, lecz chodzi 

nam o czytanie wprost. Zmiana ta nie doprowadza do istotnej zmiany stanu prawnego, tylko 

czyni jaśniejszym przepis, który ten stan reguluje.  

Posłanka Anna Bańkowska /SLD/: Wolałabym, ażeby ten okres przejściowy nie opierał się na 

interpretacjach, które musiały być zastosowane, lecz chodzi mi o to, byśmy starali się 

zalegalizować to, co już zostało na podstawie tych interpretacji dokonane. Proszę o to, by 

Biuro Legislacyjne zechciało nam przygotować taki zapis. Problem ten rozstrzygniemy pod 

koniec naszego posiedzenia.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego KS: Zredagujemy ostateczny tekst. W ostatnim artykule 

ustawy z wyjątkiem art. 6 ust. 1 pkt 19 w brzmieniu nadanym art. 1 niniejszej ustawy, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Wprowadzimy tutaj dzień wejścia w życie ustawy 

matki.  

Posłanka Anna Bańkowska /SLD/: Przyjmujemy uwagi i sugestie przedstawiciela Biura 

Legislacyjnego. Czy ktoś jest przeciwny przyjęciu pkt. 3b? Nie widzę. Punkt 3b został przyjęty.” 

 

Dygresja: Proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie przedstawicielki Rządu, Ewy 

Lewickiej oraz stanowisko niekreślonego Przedstawiciela Biura Legislacyjnego 

Kancelarii Sejmu. Wszyscy uczestnicy obrad wymienieni są z imienia i nazwiska, 

natomiast Legislator z Kancelarii Sejmu jest anonimowy. Czyż to nie jest dziwne? Tak 

też następuje prezentacja uczestników obrad komisji sejmowych w innych z tego czasu 

Biuletynach sejmowych. Legislator jest anonimem! Czyżby Kancelaria Sejmu chciała 

ukryć autorów niekonstytucyjnych rozwiązań?  

 

Pytanie do posłów Lewicy, którzy wcześniej wykazali się rzeczywistą obroną BŻZ 

przed mściwymi zakusami Prawicy: co sprawiło, że daliście się tak wyprowadzić w pole? 

Przecież trudno przyjąć, że tyle światłych umysłów, i w Sejmie i w Senacie, nie dostrzegło 

naruszenia interesu wielotysięcznej grupy emerytów i rencistów wojskowych, a przede 

wszystkim naruszenia zasad konstytucyjnych? Jak można było dopuścić, aby ta zmiana trafiła 

na biurko ówczesnego Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego? Nie mieści się w głowie 

to, co na niektórych posiedzeniach komisji wyprawiał Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych, Pan Jan 
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Lityński (UW), który prowadząc obrady nie dopuszczał do głosu opozycji. Nie mieści się w 

głowie, że Prezydent RP, Bronisław Komorowski, ówczesny Przewodniczący Sejmowej 

Komisji Obrony Narodowej potrafił w swojej wypowiedzi, zarejestrowanej w Biuletynie 

sejmowym nr 690/III z 16 lipca 1998 r., stwierdzić: 

„Pragnę przypomnieć, że prawa nabyte razem odbieraliśmy w poprzedniej kadencji, tworząc 

obecnie obowiązującą ustawę emerytalną. Tego typu stwierdzenia trzeba wygłaszać dość 

ostrożnie. Wg rządzących prawa nabyte można odbierać kiedy tylko się chce jeśli nie ma się 

przeciwko sobie grupy prawniczej albo wpływowej grupy politycznej, związkowej itd.”  

Tak postrzega przestrzeganie Konstytucji (na szczęście już były) Prezydent RP traktujący 

światłych Obywateli jak idiotów. Potwierdza to podpisanie przez niego ustawy o waloryzacji 

kwotowej świadczeń w 2012 r. i później skierowanie jej do spolegliwego władzy wykonawczej 

Trybunału Konstytucyjnego. Z powyższego wynika ile jest wart podpis najwyższego urzędnika 

RP, który ma czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji. 

Nie sposób pominąć jeszcze jednego wysokiego organu państwowego, jakim jest Senat. 

5 czerwca 2013 r. Biuro Komunikacji Społecznej Senatu RP na senackiej stronie internetowej 

opublikowało opracowanie pt. „Emerytury i renty; Temat: Waloryzacja emerytur i rent byłych 

żołnierzy zawodowych”, sygn. BKS/DPK/134/28451/13  WW. Opinia ta wyniknęła z 

indywidualnej petycji byłego żołnierza zawodowego i zawierała rekomendację dla Senatorów, 

aby nie zajmowali się tą sprawą. Jej autorka Wanda Wójtowicz w 10-stronicowym wywodzie 

powieliła wszystko to, co do tej pory bzdurzyły wszystkie urzędy oraz sądy pracy i polityki 

społecznej. Gdy podjęto korespondencję z Panią Anną Pomianowską-Bąk, dyrektorem Biura 

Komunikacji Społecznej Senatu RP wykazując ułomności wspomnianej opinii, ww. Pani, 

wcześniej akceptująca opracowanie Pani Wójtowicz, usiłowała w sposób kuriozalny 

pomniejszyć wagę tego dokumentu. Pisma z mojej i Kolegów strony kierowane były do 

wiadomości Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza oraz Senatora Michała 

Seweryńskiego, Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji i pozostały bez ich reakcji.  

I jeszcze warto wspomnieć o roli Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego zwracali 

się BŻZ, którzy nie znaleźli sprawiedliwości w sądach.  

Dygresja: Sądy pracy i polityki społecznej, prawdopodobnie zaraz po wpływie 

pierwszych pozwów zostały przeszkolone (czyt.: „ustawione”) w kwestii interpretacji 

przepisów ustawy z FUS przez prof. Teresę Bińczycką-Majewską z Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz przez wcześniej wymienionego sędziego SN Jerzego Kuźniara. 

Szkolenie takie odbyło się w dniach 19-22 października 2009 r. w Jastrzębiej Górze (w 

załączeniu agenda tego szkolenia wg przekazu internetowego), które stawia w 



 11 

wątpliwość niezawisłość sądów. Tezę tą potwierdzają ich wyroki, które w całym kraju 

są jednolite i „nieomylne” oraz oparte na wyroku TK sygn. akt K 4/99 (jak wcześniej 

wykazano, nie dotyczącym BŻZ).  

  

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wobec licznych skarg 

świadczeniobiorców wojskowych oraz po wizycie u niej naszych Kolegów pod koniec 2010 r., 

zamówiła i uzyskała od w/wym. prof. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej dokument - ekspertyzę 

pt. „Opinia w sprawie waloryzacji emerytur żołnierzy zawodowych”. Opinia ta stała się 

podstawą do odrzucania skarg i wniosków BŻZ, mimo że tendencyjnie pomija wszelkie 

korzystne dla świadczeniobiorców wojskowych argumenty, a przede wszystkim wyroki TK o 

sygnaturach akt: K 5/99, SK 27/02, K 30/99, P7/01. Natomiast wyraźnie podkreśla 

propagandowo modne i rozprzestrzeniane przez władze państwowe w opinii publicznej 

nadmierne przywileje służb mundurowych, które zdaniem autorki należy jak najszybciej 

ukrócić. Treść tego dokumentu sprawia wrażenie, że zamówienie najwyraźniej wskazywało 

również efekt końcowy. W tej sprawie prowadzona była korespondencja z przełożonym Pani 

Bińczyckiej-Majewskiej, prof. zw. dr. hab. Włodzimierzem Nykielem, Rektorem 

Uniwersytetu Łódzkiego, który po prostu „umył ręce”. Wykazał przy tym, że nie rozróżnia 

„wolności badawczej” od rzetelności opiniotwórczej i nie dostrzega analogicznej sytuacji dot. 

prof. Jacka Rońdy, który za „mijanie się z prawdą” w sprawie katastrofy smoleńskiej stanął 

przed komisją etyki AGH. Podobnie, jak rektor UŁ, postąpiło Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, które nie czuło się kompetentne do oceny wartości merytorycznej 

wspomnianej chałtury. Wniosek z powyższego był jeden: profesor może w tym kraju „narobić” 

na papier i będzie to opinia naukowa nie podlegająca żadnej weryfikacji.  

Nie jest jednak ważne to, że prof. Bińczycka-Majewska ten szpargał na poziomie 

studenta I roku prawa (nie obrażając tychże studentów) wydała pod szyldem UŁ. Ważne jest 

to, że prof. Irena Lipowicz zaakceptowała „Opinię…” jako podstawę do odrzucania skarg BŻZ, 

kompromitując swój urząd i potwierdzając, że mamy do czynienia ze zmową urzędniczo-

sądową na najwyższych szczeblach władzy.  

Proszę zauważyć, że na przestrzeni 15 lat (od wprowadzenia w życie reformy systemu 

ubezpieczeniowego, tj. od 1 stycznia 1999 r.) żaden z dotychczas wymienionych wysokich 

urzędów państwowych nawet nie wspomniał o art. 186 ust. 2 pkt 1 jako o przepisie 

intertemporalnym. Mało tego, w opinii Biura Analiz Sejmowych (Pismo o sygn. BAS-WAL-

1958/11 z 9 września 2011 r. pt. „Opinia prawna w sprawie art. 6 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”). 
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sporządzonej na wniosek Posła Marka Borowskiego z Klubu Poselskiego SLD, Pani 

Małgorzata Bajor-Stachańczyk, ówczesny ekspert ds. legislacji w BAS, stwierdza 

autorytatywnie, że w ustawie z FUS nie ma przepisu intertemporalnego! Stwierdzenie to 

akceptował Pan Jakub Borawski, ówczesny wicedyrektor BAS. Jednakże dociekliwi BŻZ 

doprowadzili do tego, że w 2014 r. Poseł Artur Ostrowski z SLD złożył pismo do Biura Analiz 

Sejmowych zawierające zestaw konkretnych  pytań. W odpowiedzi na pytanie nr  4 (Pismo 

sygn. BAS-WAL-1773/14 z 29 sierpnia 2014 r. pt. „Opinia prawna w sprawie ubezpieczeń 

społecznych żołnierzy zawodowych”) dr hab. Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji 

w BAS potwierdziła, że wspomniana norma (art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy z FUS) jest 

przepisem intertemporalnym.  Stwierdzenie to akceptowała (sic!) Małgorzata Bajor-

Stachańczyk, p.o. dyrektora BAS, która w 2011 r. charakteru tego przepisu nie uznała. Jest też 

charakterystyczne, że odpowiedzi na konkretne pytania były tak zmanipulowane, że Poseł 

Ostrowski był zmuszony złożyć dopytania. Odpowiedzi (Pismo sygn. BAS-WAL-2185 z 20 

listopada 2014 r. pt. „Opinia prawna w sprawie ubezpieczeń społecznych żołnierzy 

zawodowych”), przy ponownej akceptacji p.o. dyrektora BAS, Małgorzaty Bajor-Stachańczyk, 

również udzieliła dr hab. Magdalena Szczepańska.  W tym wypadku autorka usiłowała za 

wszelką cenę złagodzić swoje wcześniejsze stwierdzenie poprzez wskazanie, że zmiana art. 6 

wojskowej ustawy emerytalnej przez art. 159 ust. 1 ustawy z FUS dotyczy wszystkich 

dotychczasowych świadczeniobiorców, zapominając, że przepis intertemporalny dotyczy 

wszystkich przepisów ustawy z FUS, a więc wspomnianego art. 159 ust. 1 również. 

 Do tego zestawienia uczestników sankcjonujących lub tolerujących bezprawie wobec 

BŻZ nie sposób nie wymienić przedstawicieli niektórych resortów (np. Marek Bucior i 

Mariusz Kubzdyl z MPiPS, Czesław Mroczek i płk Sławomir Filipczak z MON, dyrektorów 

wojskowych biur emerytalnych), którzy na Zapytania Poselskie (nr 3662 z 6 marca 2013 r. 

posła Ryszarda Kalisza, pismo posła Stefana Niesiołowskiego z 24 kwietnia 2013 r., pismo 

poseł Stanisławy Prządki z 28 czerwca 2013 r.) i Interpelacje (nr  26499 z 27 maja 2014 r.  

posła Stanisława Wziątka) oraz liczne pisma BŻZ odpowiadali z pominięciem istoty problemu 

lekceważąc Reprezentantów Narodu, ukazując społeczeństwu stan faktyczny parlamentarnej 

kontroli nad władzą wykonawczą oraz rzeczywisty stosunek do zasłużonych wierną służbą dla 

Ojczyzny Obywateli. 

Na koniec warto wspomnieć o Obwieszczeniach Marszałka Sejmu o jednolitych 

tekstach ustaw:  

 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu o jednolitym tekście ustawy z FUS z 1 marca 2004 r. 

(DzU 2004 nr 39, poz. 353) nie zawiera wyroku TK sygn. akt K 5/99, ale zawiera 

znowelizowany art. 2 ustawy z FUS w brzmieniu nadanym przez art. 10 pkt 2 ustawy z 
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23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw
 
(DzU 2003 nr 166, poz. 1609). Przepis ten włączył BŻZ do ustawy z FUS, 

ale również z wyjątkami. 

 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu o jednolitym tekście ustawy z FUS z 26 sierpnia 2009 

r. (DzU 2009 nr 153, poz. 1227). Art. 2 ustawy z FUS jest kolejny raz nowelizowany, 

tym razem przywracając jego prawie identyczne brzmienie, jak w tekście pierwotnym. 

Zmianie tylko ulega wewnętrzna numeracja artykułu i jeden wyraz. Zmiany tej 

dokonano poprzez art. 2 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (DzU 2009 nr 8, poz. 38). Nowelizacja ta (o dziwo!) czasowo jest zbieżna 

z rozpoczęciem walki BŻZ w sądach o prawa nabyte. 

 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu o jednolitym tekście ustawy o SUS, ogłoszonym 

dopiero w 2007 r. (DzU 2007 nr 11, poz. 74). W obwieszczeniu tym wykazano, że art. 6 

ust. 3 ustawy o SUS znowelizowany 23 grudnia 1999 r. (DzU 1999 nr 110, poz. 1256) 

został ustawą z 23 lipca 2003 r. (DzU 2003 nr 166, poz. 1609) uchylony(sic!). 

Czytelnik bez fachowego przygotowania, śledząc zmiany legislacyjne w tych tekstach, 

„utonie” w gąszczu przemieszczania lub uchylania przepisów, zamian sformułowań i wyrazów, 

a nawet nadawania przepisom innej niż wcześniej numeracji. Wszystko po to, aby „zgubić” 

niewygodny dla władzy wyrok TK sygn. akt K 5/99 z 22 czerwca 1999 r., o czym 

sygnalizowałem wcześniej, oraz usankcjonować bezprawie wprowadzone rozkazem płk. 

Ryszarda Chyrzyńskiego.  

 Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy żyjemy w Państwie Prawa, to powyższe fakty 

powinny te wątpliwości rozwiać. Tak wygląda wiarygodność gwarancji konstytucyjnych i 

realizacji obietnic państwowych przez władze demokratycznego i (podobno) wolnego Państwa; 

Państwa, którego cały aparat na przestrzeni 15-tu lat był i ciągle jest zaangażowany w ukrycie 

bezprawia Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzieje się to, niestety, przy akceptacji, a niekiedy 

czynnym uczestnictwie kolegów noszących nadal mundur...  

 3 marca 2000 r. Postanowieniem Prezydenta RP płk Ryszard Chyrzyński odznaczony 

został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (MP 2000 r. nr 14, poz. 296). 

 

Dygresja już ostatnia: Wszyscy wyżej wymienieni urzędnicy, sędziowie, 

parlamentarzyści, legislatorzy, żołnierze złożyli ślubowanie lub przysięgę. Jest w nich 

mowa o Konstytucji, poszanowaniu prawa, obronie interesu Obywateli… Zanim 

przystawią pieczątkę i złożą swój podpis pod dokumentem, w którym najczęściej 

świadomie poświadczają nieprawdę, warto aby przypomnieli sobie ich treść, jak 
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również art. 44 Konstytucji RP, który brzmi: „Bieg przedawnienia w stosunku do 

przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy 

publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.” 

 

Kiedyś: kpt. w st. spocz. mgr inż. Leszek Szymański, 

a dziś, dzięki „urzędasom” z MON: numer na zielonym kartoniku. 

 

P.S. Do pakietu korzystnych dla BŻZ rozstrzygnięć prawnych należy dodać wyrok TK sygn. 

akt  K 21/13 z 8 kwietnia 2014 r., gdzie Trybunał w oparciu o prawo unijne jasno się 

wypowiedział: „Prawom do świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach wojskowego 

systemu zabezpieczenia społecznego – jako prawom majątkowym w rozumieniu art. 64 

Konstytucji oraz mieniu w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji (Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 20 marca 1952 r. [Dz. U. z 1995 r., Nr 

36, poz. 175/1, ze zm.] – przypis LS) – przysługuje zatem ochrona prawna. Wobec tego 

konstytucyjnym obowiązkiem ustawodawcy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony osób, 

którym te prawa przysługują, oraz powstrzymanie się od przyjmowania regulacji, które 

mogłyby pozbawić te prawa ochrony lub mogłyby tę ochronę ograniczyć. 

 

Załączniki: 

1. Pismo płk. Ryszarda Chyrzyńskiego nr 736/8 z 29 marca 1999 r. 

2. Program szkolenia sędziów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. 

 

http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2017/04/Pismo-RChyrzynskiego.pdf
http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2017/04/Program_szkolenia_sedziow.pdf

