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W całej Polsce oficjalnie ruszyła zbiórka podpisów pod 

obywatelskim projektem, który odwraca zapisy przyjętej przez PiS 

ustawy dezubekizacyjnej. To na jej podstawie tysiącom osób, także 

tych zweryfikowanych pozytywnie odebrano lwią część emerytur. 
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Jak informują Onet politycy Sojuszu, mają już zgodę marszałka 

Sejmu na zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.  

W całym kraju powstało sto komitetów, które się tym zajmą, z politykami 

współdziałać będą działacze Federacji Stowarzyszenia Służb 

Mundurowych.  
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- Ta ustawą chcemy przywrócić godność tym tysiącom, które z niej 

odarto - mówi nam wiceszef SLD Tomasz Trela.  

- Pseudominister Błaszczak (szef MSWiA-red.) wrzucił wszystkich 

do jednego wora, także tych, którzy w wolnej Polsce zostali pozytywnie 

zweryfikowani. Efekt jest taki, że osoby osadzone w zakładach karnych, 

jeśli pracują, mogą liczyć na wyższą emeryturę niż ci, którzy przez 20 lat, 

w niepodległej Rzeczpospolitej narażali zdrowie i życie jako, choćby, 

policjanci lub funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu - dodaje Trela. 

Radna SLD Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyjaśnia, że zbiórka 

podpisów trwać będzie do końca roku. - Później, jeśli zbierzemy 

wymagane sto tysięcy podpisów, co jest więcej niż pewne, projekt trafi 

do Sejmu - mówi. - Mamy świadomość tego, kto ma większość i jak 

wygląda sejmowa arytmetyka, ale trzeba zademonstrować nasz 

sprzeciw wobec tak bezprawnych i, powiem wprost, wręcz bandyckich 

działań! I trzeba robić wszystko, by tę hańbiącą ustawę odwrócić - 

dodaje. Moskwa-Wodnicka wyjaśnia, że podczas zbierania podpisów 

Sojusz mają wspierać organizacje pozarządowe. 

Obywatelski projekt ustawy zakłada, że zapisy ustawy 

dezubekizacyjnej, zakładające, że za każdy rok służby w PRL emerytom 

przysługuje zero procent zostaną cofnięte do stanu sprzed 

wprowadzenia takich rozwiązań. Dodajmy, że na mocy ustawy 

dezubekizacyjnej zdarzało się, że część emerytury odbierano, choćby, 

osobom, które przed 89 rokiem pracowały w Wydziałach Paszportowych 

lub były lekarzami w milicyjnych szpitalach. 

Dodajmy, że były wiceminister obrony a obecnie europoseł SLD 

Janusz Zemke kilka tygodni temu w rozmowie z Onetem zapowiedział, 

że tej jesieni, na wniosek europosłów Sojuszu sprawą polskich 

emerytów, którym obcięto świadczenia na mocy ustawy 

dezubekizacyjnej ma zająć się komisja Parlamentu Europejskiego LIBE, 

odpowiedzialna za Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy 

Wewnętrzne. 


