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Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg 

byłych funkcjonariuszy służb mundurowych PRL objętych ustawą 

z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 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 oraz ich rodzin 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2270 ze zm.), którzy zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z wnioskiem w trybie art. 8a tej ustawy o niestosowanie wobec nich przepisów 

art. 15c, 22a i 24a. Na wniosek świadczeniobiorcy minister właściwy do spraw wewnętrznych 

wydaje decyzję o wyłączeniu spod działania ustawy obniżającej bądź odmawia takiego 

wyłączenia.

Ze skarg wpływających do Biura RPO wynika, że znacząca cześć postępowań trwa już 

ponad trzy lata i nie ma perspektywy ich szybkiego zakończenia. Decyzje są wydawane po 

upływie terminów określonych w kodeksie postepowania administracyjnego mimo, 

że dokumentacja większości spraw nie zawiera żadnych materiałów, które mogłyby 

uzasadnić prowadzenie postępowania administracyjnego przez tak długi okres. 

Warszawa, 05-08-2020 r.

Pan
Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji
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Podobnie sytuacja ma się w przypadku uchylenia decyzji Ministra w postępowaniu  

przed sądem administracyjnym. Oczekiwanie na wydanie kolejnej decyzji często przekracza 

rok. W przypadku wielu skarżących decyzja nie jest wydawana, pomimo kolejnej 

uwzględnionej przez sąd administracyjny skargi na bezczynność. Skarżący podnoszą 

również, że organ nie wykonuje zaleceń sądu administracyjnego wynikających 

z uwzględnionych przez ten sąd skarg na bezczynność i przewlekłość postepowania.

Wobec powyższego  na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627) proszę Pana 

Ministra o przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich obecnej sytuacji 

w zakresie rozpatrywania przedmiotowych wniosków, uwzględniając ich całkowitą liczbę 

(tym liczbę spraw zakończonych, liczbę ponownie wydanych decyzji oraz średnią długość 

trwania postępowania). 

Jednocześnie proszę Pana Ministra o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu 

skrócenia okresu oczekiwania przez wnioskodawców na wydanie decyzji. Sprawy z zakresu 

zabezpieczenia społecznego (w tym osób starszych i często pozbawionych z racji wieku lub 

stanu zdrowia możliwości zapewnienia sobie dodatkowego źródła utrzymania), szczególnie 

istotne z punktu widzenia zaspokajania potrzeb życiowych, powinny być traktowane 

priorytetowo i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. 

 Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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