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Pani Danuta w 2006 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem 

Zasługi. Odznaczenie odebrała z rąk prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. Dziś Krzyż leży na honorowym miejscu, ale kobieta 

nie patrzy już na niego tak samo. Od października jej emerytura 

zmniejszy się o 75 proc., bo zdaniem rządu była ubekiem. Podobnie 

jak 95-letni pionier Szczecina i wdowy po funkcjonariuszach 

różnych służb. 
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 Blisko 40 tysięcy osób obejmie tzw. ustawa dezubekizacyjna 

 Wśród nich są osoby odznaczone i zasłużone dla Szczecina 

 Przepisy zaczną obowiązywać 1 października tego roku 

W sobotę na Podlasiu minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach 

związanych z 70. rocznicą urodzin księdza Jerzego Popiełuszki. Stojąc pod 

pomnikiem upamiętniającym zamordowanego w 1984 roku przez Służbę 

Bezpieczeństwa duchownego, odniósł się do ustawy dezubekizacyjnej, która zacznie 

obowiązywać w październiku. Nawiązując do wielu protestów, powiedział. - 

Słyszymy, jak oni są tym oburzeni. Uważają, że za 2 tys. zł nie można przeżyć,  

ale na tym polega sprawiedliwość. 

O sprawiedliwości nie mówią jednak nasi rozmówcy. "Tygodnik Szczecina"  

i reporterzy Onetu rozmawiali ze szczecinianami, których objęła ustawa. 

Wśród nich jest m.in. 95-letni pionier Szczecina oraz pani Danuta, która  

w 2006 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżnienie 

wręczył jej śp. prezydent Lech Kaczyński. 

- Potraktowano nas zbiorowo jak bandytów, a nawet SS-manów po II wojnie 

światowej sądzono indywidualnie. Do wora wrzucono przestępców, ale i wdowy, 

normalnych dbających o bezpieczeństwo milicjantów i policjantów, dzieci 

funkcjonariuszy. To nie jest sprawiedliwe – kobieta nie kryje wzburzenia. Głos jej 

lekko drży. W policji przepracowała 20 lat, ma stopień komisarza. Przed 1989 rokiem 

przez cztery lata służyła w SB. Była w dziale obserwacji. 

- Nikomu nie zrobiłam żadnej krzywdy, czuję się niesamowicie pokrzywdzona  

tą sytuacją. PiS zabrał nam emeryturę, nie zasłużyliśmy na to. Poddałam się 

kwerendzie, ludzie powinni zrozumieć, że nie byliśmy żadnymi SB-kami, UB-kami. 

Moje uposażenie zostało obniżone o 2/3. Nie wiem, jak będziemy żyć  

od października - dodaje pani Danuta. 

 



"Zostanie mi 200 złotych na cały miesiąc życia" 

Wśród osób, które stracą większą część emerytury, są też wdowy po 

funkcjonariuszach, a także ich dzieci. – Dostałam przedwczoraj list o obniżeniu 

emerytury po mężu. Mój mąż nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Decyzja 

spowodowała, że nie przespałam dwóch nocy, nie wiem, jak będę żyć, zabrano mi 

1700 złotych, teraz będzie 900 złotych. Opłacę mieszkanie i zostanie mi 200 złotych 

na cały miesiąc życia – mówi jedna z wdów. 

Pani Anna o swojej sytuacji opowiada łamiącym się głosem. Teraz otrzymuje 1360 zł 

emerytury. Za miesiąc będzie to 800 zł. Wstąpiła do milicji, bo chciała iść w ślady 

ojca, który po 1989 roku był komendantem policji. Wcześniej dziewięć lat 

przepracował w MO. Ojciec pani Anny ma 95 lat. Jest pionierem Szczecina. 

- Te dziewięć lat pracy przekreśliło całą jego emeryturę. Tata jest chory, załamany, 

nie chce żyć – mówi pani Anna. – On nikogo nie zabił, przecież na wszystko są 

papiery. Czy miasto zapraszałoby na obchody pionierów miasta mordercę? – pyta. 

Kobieta co chwilę nerwowo ociera oczy z łez. Przed rozpoczęciem służby w milicji 

była urzędniczką w szczecińskim magistracie. – Zostałam zweryfikowana 

pozytywnie, stawałam przed komisją. Czuję się fatalnie, pracowałam przecież już w 

wolnej Polsce – dodaje. 

"Nie piszą, co mi zarzucają. Czuję się oszukany" 

Jednak ustawa dezubekizacyjna dotknie nie tylko tych, którzy choć przez chwilę 

pracowali w milicji czy Służbie Bezpieczeństwa. Pan Kazimierz (imię zmienione -red.) 

przez kilkanaście lat służył w ówczesnej służbie granicznej. Jak mówią byli 

funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza, oni nigdy nie brali udziału w konfliktach 

społecznych. Pan Kazimierz także został objęty ustawą dezubekizacyjną. - Nie piszą, 

co mi zarzucają, czuję się oszukany, służyłem Rzeczypospolitej Polskiej 24 godziny 

na dobę - mówi mężczyzna. - Nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, by zostać 

rozliczonym. Nie przekroczyłem żadnych uprawnień, a przecież granice do momentu 

wejścia do Unii zawsze wymagały zabezpieczenia - dodaje. 

Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od stycznia tego roku.  

W październiku mają wejść w życie przepisy dotyczące emerytur dla tych, którzy -  

w myśl ustawy - pełnili "służbę na rzecz totalitarnego państwa". Obniżenie emerytur 

ma objąć w sumie blisko 40 tysięcy osób w całej Polsce. 


