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 „Podemeryci”: Andrzej Rozenek o skutkach ustawy dezubekizacyjnej.  

Oraz o potrzebie solidarności. 

 

Trzeba okazać solidarność mundurowym. skrzywdzonym ustawą 

represyjno-eutanazyjną. Wystarczy zebrać kilka podpisów. PiS przecież 

nie zatrzyma się w wypełnianiu zemsty dziejowej. Każdy może być 

zapakowany do następnego po mundurowych wagonu. Dziś oni, jutro 

my. 

..Pisze do Pana zrozpaczona żona człowieka uczciwego, prawego,  

który nikomu w życiu nie zrobił krzywdy, a stał się ofiarą naszego polskiego 

państwa. Mój mąż, absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,  

w 1972 r. podjął pracę w Wydziale Paszportów, gdzie pracował od 8:00  

do 16:00, był normalnym urzędnikiem, który po 18 latach pracy odszedł  

na niewielką emeryturę, zatrudniając się w banku na cywilnym stanowisku. 

W styczniu 2010 r. odebrano mu z tej emerytury ok. 800 zł i nazwano 

»zbrodniarzem«. Był to szok dla naszej rodziny. Jakim prawem państwo 

nazywa mojego męża „zbrodniarzem”? Żeby tak o kimś powiedzieć, trzeba 

postawić przed sądem i udowodnić! Wszystkie odwołania i procedury  

nic nie dały. Mój mąż z tych nerwów i strasznych przeżyć w styczniu  

2013 r. przeszedł zawał i tylko szybka pomoc i założenie stentu uratowało 

mu życic. W sumie po odebraniu tamtych pieniędzy i z pracą w cywilu 

otrzymywał do września 2017 r. 1660 zł. Mało tego! PiS 16 grudnia 2016 r. 

przegłosowało ustawę i zabrano mu kolejne pieniądze. Zastosowano 

przelicznik 0,0% za 18 lat pracy. Panie Andrzeju, to jest DRAMAT!!!  

Mój mąż w tej chwili otrzymuje tylko za pracę w cywilu 1230  zł! A 18 lat? 
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Tak jakby nic nie robił! Mój mąż jest teraz w złym stanic psychicznym,  

bo od nowa przeżywamy KOSZMAR! Boję się o niego. Wykształcony, 

przyzwoity człowiek został przez państwo odarty z godności, honoru, 

upokorzony! On nie może tego znieść. Cała nasza rodzina cierpi, patrząc na 

niego. Mamy dwie dorosłe wykształcone córki, trójkę wnucząt. Mąż czuje 

się oszukany przez państwo, a najgorsze - jako mężczyzna, jak on to mówi, 

bezwartościowy. Chciałby dorobić, ale gdzie? Ma 70 lat i jest 

kardiologicznie chory. Zrozpaczona żona Jadwiga" - takich i podobnych 

listów dostaję setki. Są pełne żalu, frustracji, rozpaczy, często świadczą  

o bezradności i braku nadziei. 

Chcę, żeby poszkodowani dowiedzieli się, że nie zostali sami i w ich 

sprawie podjęto wszystkie możliwe działania. 

• • • • 

W czerwcu tego roku zostałem wybrany pełnomocnikiem Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. 

Celem komitetu jest przedłożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym byłych funkcjonariuszy, która cofa zmiany 

wprowadzone przez tzw. ustawę dezubekizacyjną. W ciągu 3 miesięcy 

odbyłem 27 spotkań z emerytami mundurowymi. Było na nich w sumie 

około 6 tysięcy osób. To półmetek, spotkania odbędą się we wszystkich 

byłych miastach wojewódzkich (49) oraz innych ważnych ze względu na 

znajdujące się tam garnizony lub duże grupy poszkodowanych. Efektem 

tych działań jest m.in. powstanie ponad stu regionalnych Komitetów 

Protestacyjnych. Emeryci mundurowi organizują się, a wokół nich 

konsolidują się inne środowiska protestujące i potencjalnie zagrożone. 

Nieszczęścia spowodowane przez ustawę represyjno-eutanazyjną  

są nie do opisania w jednym artykule. Do dziś w wyniku jej wprowadzenia 

śmierć poniosły 24 osoby. Są to zweryfikowane przypadki, wobec których 



nie ma wątpliwości, iż zgon nastąpił w wyniku samobójstwa lub stresu  

z powodu otrzymania decyzji z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW 

(zawały, udary mózgu). Około 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy  

od 1 października otrzymuje emerytury w przedziale 854-1700 zł. 

Większość w tym niższym wymiarze - poniżej 1 tys. zł. Wszyscy objęci 

ustawą zostali zaliczeni do zbrodniarzy służących „państwu totalitarnemu", 

chociaż są wśród nich sportowcy, pogranicznicy, łącznościowcy, 

pracownicy naukowi, oficerowie wywiadu i kontrwywiadu, a także osoby 

zupełnie przypadkowe. Wśród poszkodowanych znaleźli się też liczne 

wdowy, sieroty i inwalidzi. 

Patronująca akcji Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która 

przygotowała projekt ustawy, zaopatrzyła też mundurowych w bezpłatne 

wzory odwołań sądowych od krzywdzących decyzji ZER MSW oraz liczne 

ekspertyzy procesowe sporządzone przez najlepsze kancelarie prawne. 

Federacja uruchomiła też stały dyżur psychologiczny. 

• • • • 

13 października marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarejestrował 

komitet. 2 dni później ruszyła ogólnopolska zbiórka podpisów. Poza 

licznymi stowarzyszeniami emeryckimi mundurowych do zbiórki 

przystąpili wolontariusze z KOD, Obywateli RP, Inicjatywy Ratujmy 

Kobiety. Ogólnopolskie zbieranie podpisów zarządził SLD, a poszczególni 

posłowie z PO i Nowoczesnej zadeklarowali wsparcie. Aby projekt ustawy 

mógł zaistnieć w Sejmie, potrzeba co najmniej 100 tys. podpisów. 

Wprowadzenie projektu pod obrady Sejmu oczywiście niczego  

w sposób bezpośredni nic zmieni. PiS dysponuje przewagą głosów i ustawa 

zostanie odrzucona w pierwszym czytaniu. Jednak sam fakt złożenia 

projektu obywatelskiego popartego setką tysięcy podpisów będzie 

świadczył o tym, jak doniosły społecznie jest to problem. Jednocześnie 



debata, która musi się odbyć, da szansę poinformowania opinii publicznej  

o krzywdzie, jaka spotkała środowisko emerytów mundurowych. Trzeba 

podjąć próbę walki z kłamliwą propagandą wszechobecną w pisowskich 

mediach. Wyjaśnić, że zbrodniarzem jest się po prawomocnym wyroku 

sądu, a nie w wyniku przegłosowania ustawy, która jest aktem politycznej 

zemsty i stosuje odpowiedzialność zbiorową. Pokazać dokumenty 

świadczące o tym, że ludzie objęci ustawą represyjno-eutanazyjną 

otrzymywali przed jej wprowadzeniem średnio 2800 zł emerytury, a nie ,  

jak kłamie rządowa propaganda, 20 tys. zł. Trzeba wreszcie wyjaśnić,  

że puszczane w telewizji przy tej okazji obrazki pokazujące pałujących 

opozycję milicjantów i morderców ks. Popiełuszki nie mają z tą sprawą  

nic wspólnego. Ci, którzy bestialsko zamordowali księdza, nadal dostają 

emerytury w pełnym wymiarze. A co do ZOMO, warto przy okazji 

wyjaśnić, że podając ten przykład, absolutnie nie jestem za odbieraniem 

milicjantom jakichkolwiek świadczeń. Nikt nic powinien podlegać 

odpowiedzialności zbiorowej. Pokazuje jedynie, jak zakłamane  

i zmanipulowane są rządowe media, które używają tych archiwalnych 

filmów do napiętnowania i zohydzenia wybranej grupy obywateli. 

• • • • 

Zbliża się 13 grudnia. Z tej okazji mściwa władza ma zamiar przyjąć 

ustawę „degradacyjną”, która pozwoli m.in. pośmiertnie zdegradować  

gen. Jaruzelskiego i innych żyjących lub nieżyjących członków Wojskowej 

Rady Ocalenia Narodowego. Prawo to będzie też wykorzystywane  

do rozliczeń politycznych z wojskowymi. Nie będą już bezkarnie 

Dukaczewski, Mazguła, Skrzypczak czy Polko krytykować w mediach 

Macierewicza. 

Kolejny akt prawny wymierzony w wojskowych to ustawa podobna  

do reprcsyjno-eutanazyjnej. Obejmie wszystkich, którzy podlegali Zarządowi 

II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Druk 1105 jest już w Sejmie  



i czeka na przegłosowanie. Znaczną część emerytur stracą żołnierze zwiadu, 

rozpoznania (żołnierze, którzy przeszli przez Dziwnów, Lubliniec, a nawet 

pierwsi komandosi z GROM-u), wszyscy, którzy przeszli przez jednostkę 

2000 (attachaty wojskowe) i wielu innych. Szacuje się, że objętych może być 

około 70 tysięcy emerytów wojskowych. Czy ustawa zostanie przegłosowana 

razem z „degradacyjną” 13 grudnia? Jest to bardzo prawdopodobne. 

 

IPN tworzy już kolejne katalogi osób, które służyły „państwu 

totalitarnemu". Jeden zawiera spis byłych działaczy PZPR. 

           Drugi byłych działaczy organizacji młodzieżowych. 

Nikt nie jest w stanie określić, gdzie jest granica, gdzie kończy 

się to mściwe szaleństwo. 

• • • • 

Europoseł Janusz Zemke i wiceprzewodniczący PE Bogusław 

Liberadzki organizują specjalne wysłuchanie dla ofiar ustawy rcprcsyjno-

eutanazyjnej, które nastąpi w Brukseli. Okradzeni i pohańbieni emeryci 

mundurowi będą mogli o swojej krzywdzie i bezprawiu poinformować 

europejską opinię publiczną i polityków. Niech świat się dowie, że w Polsce 

stosuje się odpowiedzialność zbiorową, a byli funkcjonariusze umierają  

w wyniku zmian prawnych podyktowanych prymitywną zemstą polityczną. 

Jednak te wszystkie działania będą miały znikomy skutek, jeśli nie 

zostaną wsparte przez większość obywateli, którzy cenią praworządność  

i demokrację. Dlatego tak ważne jest, żeby już teraz okazać solidarność 

pierwszej grupie represjonowanych. Emerytom mundurowym bardzo 

potrzeba wsparcia, nie tylko dlatego, że zebranie 100 tys. podpisów  

to ogromny wysiłek organizacyjny, ale przede wszystkim po to, aby poczuli, 

że nie są osamotnieni, że ludzi sprzeciwiających się „podłej zmianie” jest 

więcej. 



Wzór karty do zbierania podpisów można wydrukować ze strony 

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych (fssm.pl - zakładka dokumenty 

OIU) lub pobrać gotowe wydruki we wszystkich biurach SLD.  

Pomóżmy mundurowym! 

ANDRZEJ ROZENEK 

 


