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1 ZDJĘCIE 

Grudzień 2016, Kraków, policjanci, którym grozi obniżka emerytur w ramach 'dezubekizacji', 

choć służyli w wolnej Polsce, protestują pod oddziałem IPN (KUBA OCIEPA) 
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"Dezubekizacja" to posunięcie jeszcze genialniejsze niż 

500 plus. PiS wykorzystuje niesprawiedliwy system 

emerytalny mundurowych, aby występować w roli 

jedynego sprawiedliwego, który pognębił starych 

esbeków 

 

Propaganda w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej dobrze 

cementuje elektorat. Bo jaki sygnał z tego płynie? Ano taki, że 

rodziny dostały 500 plus, a złym esbekom zmniejszono emerytury. To 

dlatego oni teraz protestują i podburzają ludzi. Wystarczy wspomnieć, 

co powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński  

o demonstracjach w obronie niezależnych sądów: „Komuniści, 

esbecy, zdrajcy dzisiaj z pieśnią 'Wyrwij murom zęby...'. Czy jest 

gdzieś jeszcze granica hipokryzji i szyderstwa? Precz z łotrami” – 

napisał na Twitterze. W tej orkiestrze ważną rolę odgrywa też TVP, 

która po raz setny puszczała wypowiedź jednego z dawnych 

mundurowych, na oko siedemdziesięciolatka, który martwił się, że 

dostawał kilka tysięcy emerytury, a teraz za minimalną emeryturę nie 

wyżyje. A lektor dodawał, że wielu Polaków musi przeżyć za niską 

emeryturę, to i esbek może. 

Podobna fala komentarzy pojawiła się po niedawnym tekście w 

'Dużym Formacie' „Zbrodnia i kara?”. „Ustawa dezubekizacyjna 

wchodzi w życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych 

emerytów” - przypomniał Leszek Kostrzewski, a byli mundurowi 

opowiadali mu o tym, jak nagle dostawali decyzję o drastycznej 
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obniżce emerytury. Przykład: „Roman, lat 53, policjant, przez 11 

miesięcy studiował w Akademii Spraw Wewnętrznych. Emerytura 

obniżona z 5600 netto do 1716 złotych netto”. Zdecydowaną 

większość kariery przepracował w wolnej Polsce. W 1989 roku miał 

25 lat. Ale to nic. Musi zapłacić za zbrodnie PRL. 

Po tym reportażu w mediach społecznościowych trolle  

i zwolennicy PiS ruszyli do ataku pod hasłem: „Wyborcza broni 

pieniędzy esbeków”. Warto więc bez przerwy prostować manipulacje 

i kłamstwa na ten temat. I przypominać podstawowe fakty. 

Dlaczego PiS udało się rozbudzić tę radość z obniżki cudzych 

emerytur? Ano dlatego, że także ci mundurowi, którzy służyli głównie 

Polsce Ludowej, są objęci patologicznym systemem emerytalnym, 

jaki dziś obowiązuje. 

Wszyscy objęci ustawą dezubekizacyjną dostają tak duże 

pieniądze nie dlatego, że pracowali w PRL, ale dlatego, że pracowali 

w wolnej Polsce. Otóż koalicja PO i PSL już raz obniżyła świadczenia 

PRL-owskim funkcjonariuszom; zabrała prawo do wyższej emerytury 

mundurowej za lata przepracowane w czasach PRL, ale pozostawiała 

uprawnienia za pracę w III RP. 

Wtedy Trybunał uznał to za zgodne z konstytucją, ale  

w orzeczeniu stwierdził: "Każdy funkcjonariusz organów 

bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo 

tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni 

gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz 
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pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania  

z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego". 

To oznacza, że PiS wprowadza zasady sprzeczne z orzeczeniem 

TK. Ale nie zmienia to powodu, dla którego partii Kaczyńskiego tak 

łatwo jest grać na emocjach: nie chodzi o to, że „tamtych”, „komunę”, 

wreszcie dosięgła sprawiedliwość, tylko o to, że w odczuciu 

przeciętnego obywatela PiS przynajmniej częściowo naprawia 

niesprawiedliwość wolnej Polski, która dotyka również jego. 

Mianowicie tę, że system pozwala mundurowym przechodzić na 

emeryturę bardzo wcześnie: nawet w wieku trzydziestu kilku lat.  

I oferuje bardzo wysokie emerytury w porównaniu z emeryturami 

innych obywateli. Częste odczucie jest takie: "Dobrze im tak, tym 

młodym policyjnym emerytom". 

W takim świetle przypadek Romana z „Dużego Formatu” 

rzeczywiście jest skandaliczny: pokazuje, że młody funkcjonariusz, 

którego państwo wyszkoliło, w sile wieku idzie na emeryturę, choć 

mógłby spokojnie jeszcze pracować jako doświadczony policjant. 

Przykładów, jak fatalny jest obecny system, nie brakuje. 

1. Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy komendanta głównego 

w wieku 42 lat odszedł na emeryturę i dostał wysokie świadczenie; 

nie zdradził jak wysokie. 

2. Generał Andrzej Pawlikowski pracował 16 lat w Biurze Ochrony 

Rządu. Nagrodę jubileuszową dostał za 25 lat pracy. Do wysługi lat 
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doliczono mu pracę na roli u ojca, choć wtedy studiował w Krakowie. 

Były już szef BOR ma 47 lat i dostaje około 10 tys. zł emerytury. 

 

3. Tomasz Kaczmarek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szerzej 

znany jako agent Tomek, w wieku 34 lat miał prawo do 4 tys. zł 

emerytury. 

Oczywiście, jeśli ktoś dorabia oficjalnie powyżej 70 proc. 

średniej pensji, to emerytura jest zmniejszona albo nawet zawieszona. 

Ale jak wiadomo, w Polsce dość popularna jest praca na czarno. 

Eksperci od dawna alarmują: to patologia, że młodzi policyjni 

emeryci otrzymują z systemu czterokrotnie więcej niż inni obywatele. 

Tę patologię w końcu zmieniła Platforma Obywatelska, ale w bardzo 

ograniczony sposób: ci, którzy wstąpili do służby w 2013 roku  

i później, zyskują uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i po 25 

latach służby. Ale to zmiana niedostateczna, bo za te 30 lat 55-latki 

będą uważane za młodzieńców. A i dziś generalnie ludzie w tym 

wieku są zdolni do pracy. Mogliby pracować dla państwa polskiego, 

które tyle w nich zainwestowało. Może ze względu na wiek czy niższą 

sprawność na innym stanowisku - ale na pewno ich umiejętności są 

dla społeczeństwa bardzo cenne. Zbyt cenne, żeby tak rozrzutnie  

z nich rezygnować. Można dyskutować o przywilejach dla 

mundurowych ze względu na specyfikę ich pracy, ale obecne przepisy 

to absolutna przesada. 

Jednak PiS, zamiast ucywilizować system emerytalny zgodnie  

z publicznym interesem, woli obniżyć emerytury na zasadzie „Na 
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kogo padnie, na tego bęc”. Nie ma to nic wspólnego ze 

sprawiedliwością i przyzwoitością, za to dużo z socjotechniką  

i cynizmem. 

 


