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1 ZDJĘCIE 

Protest przeciwko obniżeniu emerytur mundurowych (SŁAWOMIR KAMIŃSKI) 

 

 

Warszawski sąd zasypany odwołaniami osób, którym drastycznie 

zmniejszono świadczenia. W styczniu powstanie sekcja, która 

zajmie się wyłącznie tymi sprawami. Jej utrzymanie może 

kosztować nawet 1 mln zł miesięcznie. 

 
Blisko 5 tys. osób odwołało się od decyzji zmniejszającej świadczenia byłym 

funkcjonariuszom, którzy choć dzień przepracowali w PRL.  
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Jest wśród nich 67-letni Wojciech Raczuk z Białej Podlaskiej, który w lipcu 

dostał list z informacją, że dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 

obniżył mu od 1 października rentę inwalidzką z ponad 2,8 tys. zł do 854 zł. 

Raczuk do milicji wstąpił zaraz po wojsku, w 1972 r. Jako 25-latka 

zwerbowano go do wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej w woj. 

bialskopodlaskim. W 1982 r. wraz z trzema kolegami próbował zatrzymać 

„Janosika”, znanego gangstera i zabójcę. Dostał sześć kul z pepeszy w brzuch. 

Sześciogodzinny zabieg, dwa miesiące w szpitalu i długa rehabilitacja. Przeżył, ale 

do służby się nie nadawał. Dostał II grupę inwalidzką. 

– Trzeba było zwolnić etat w kryminalnym, więc przenieśli mnie do 

komisariatu w Łosicach. Przez pięć miesięcy byłem zastępcą kierownika ds. 

polityczno-wychowawczych. Ale tylko na papierze, bo od postrzelenia ani chwili 

nie spędziłem w pracy. Mam niedowład lewej ręki, bóle kręgosłupa i nie mogę 

wykonać pełnego obrotu szyi – mówi „Wyborczej”. 

Zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną emerytury i renty b. pracowników 

aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin nie mogą być wyższe od średniego 

świadczenia ZUS, tj. emerytura może wynosić maksymalnie 1,7 tys., renta – 1,6 

tys. 

Większość życia dla niepodległej Polski 

Wg MSWiA zmniejszenie świadczenia dotknie ok. 40 tys. osób. Są wśród 

nich takie, które większość życia pracowały dla niepodległej Polski lub w 

strukturach bezpieczeństwa były jak Raczuk tylko „na papierze”. Jest kilka tysięcy 

ciężko chorych, są rodziny pobierające renty po zmarłych. Szef resortu Mariusz 

Błaszczak jest dumny z ustawy. Mówi, że to „przywracanie sprawiedliwości”. 

– W katalogu „zakazanych stanowisk” [objętych ustawą] nie ma funkcji, 

którą przydzielono mi po rehabilitacji – mówi były milicjant. – Jak się czuję? Jakby 

ktoś napluł mi w twarz. Żona ma 1,1 tys. zł emerytury. Po opłaceniu czynszu i 

wykupieniu leków zostaje nam parę groszy na jedzenie. Tak państwo odwdzięcza 

mi się za służbę. 
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Dezubekizacja sportowców 

Takich historii jest więcej. „Wyborcza” opisuje przypadki 

„zdezubekizowanych” sportowców (w PRL byli na etatach w klubach MSW) albo 

kalekich od urodzenia dzieci zmarłych funkcjonariuszy, którym nagle odbiera się 

większość świadczeń. Stowarzyszenie Emerytów Służb Mundurowych odnotowało 

26 zgonów (zawały, udary) po otrzymaniu decyzji o obniżeniu emerytury. Osiem 

osób popełniło samobójstwo. 

Od decyzji można się odwołać, ale złożenie skargi nie wstrzymuje obniżenia 

emerytury. Jeśli sąd uzna, że odwołanie jest zasadne, państwo musi wyrównać 

świadczenie. Z całej Polski skargi na decyzję spływają do Wydziału Ubezpieczeń 

Społecznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Do 11 grudnia wpłynęło 4674 

odwołania. 

– Szacujemy, że będzie ich ok. 40 tys. – dowiadujemy się z sekcji prasowej 

sądu. 

Dziś skargi rozpatruje tylko kilku sędziów. Nie dają rady. MSWiA nie 

przesyła im zresztą potrzebnych materiałów (Błaszczak dostał za to mandat od sądu 

administracyjnego). Dlatego sąd zwrócił się do ministra sprawiedliwości o 

utworzenie sekcji, która zajmie się wyłącznie odwołaniami od decyzji 

dezubekizacyjnych. Sąd chciałby, żeby pracowało w niej 125 osób: 25 sędziów, 25 

asystentów i 75 urzędników. Resort zapewnia, że w projekcie budżetu na rok 2018 

zostały zaplanowane wydatki na dodatkowe etaty. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 

się, że jeśli ministerstwo zgodzi się na wytyczne sądu (125 etatów), miesięczny 

koszt może sięgnąć nawet 1 mln zł. 
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