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Białystok, 05.01.2018 r. 

Szanowny Panie Ministrze, 

zgodnie z informacją potwierdzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

rząd wyłoży pieniądze na nowe etaty sędziów, ich asystentów i 

urzędników z warszawskiego Sądu Okręgowego, który będzie 

rozpatrywał odwołania funkcjonariuszy objętych tzw. ustawą 

dezubekizacyjną w ramach tworzonej sekcji do spraw odwołań od decyzji 

dezubekizacyjnych. Koszty z tym związane mają wynieść około miliona 

złotych miesięcznie. 

Tworzenie sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych jest 

bezpośrednim skutkiem nielegalnej i niemoralnej nowelizacji ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r. (tzw. ustawa 

dezubekizacyjna). Jej przepisy, które weszły w życie 1 października 2017 

r. budzą daleko idące wątpliwości w zakresie ich zgodności z Konstytucją 

RP i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Wątpliwości te dotyczącą zarówno kwestii formalnych, związanych z 

przebiegiem prac legislacyjnych nad projektem: brakiem konsultacji 

publicznych, jak i trybem uchwalenia z wyłączeniem uczestnictwa partii 

opozycyjnych wobec rządu oraz materialnej zgodności przepisów z 

ustawą zasadniczą i konwencją. 



Tzw. ustawa dezubekizacyjna, której inicjatorem są Ministrowie Mariusz 

Błaszczak i Jarosław Zieliński rażąco narusza zasady: zaufania do 

państwa prawa oraz ochrony praw nabytych (art. 2 Konstytucji), zasadę 

równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz gwarancje 

należytego zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do pracy i 

szczególnie potrzebujących (art. 67 ust. 1, art. 69 i art. 71 ust. 1 w zw. z 

art. 31 ust. 3 Konstytucji). Nowelizacja ta jednolicie represjonuje 

wszystkich byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym również 

pozytywnie zweryfikowanych, służących bezpieczeństwu III RP. Nie jest 

nakierowana na wyrównanie rzeczywistych niesprawiedliwości, lecz ma 

charakter represyjno-odwetowy. Stanowi próbę wprowadzenia, 

niedopuszczalnej w demokratycznym państwie prawnym, zasady 

zbiorowej odpowiedzialności za działania aparatu służb bezpieczeństwa 

państwa PRL. Tzw. ustawa dezubekizacyjna jest niesprawiedliwym 

narzędziem odwetu uderzającym w ludzi, których osądza ustawodawca, 

pozbawiając ich prawa do obrony. W demokratycznym państwie prawa 

to sądy ustalają winę i odpowiedzialność w indywidualnie 

rozpatrywanych sprawach, a nie ustawodawca wprowadzający w 

praktyce nieznaną naszemu systemowi prawnemu odpowiedzialność 

zbiorową. 

Tzw. ustawa dezubekizacyjna jest nie tylko bezprawną, niemoralną, ale i 

dalece niemądrą ustawą, która generuje coraz większe koszty finansowe 

ze względu na odwołania od decyzji podjętych na jej podstawie, które to 

odwołania są uzasadnione zarówno przepisami prawa krajowego, jak i 

międzynarodowego. 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe 

pytania: 

1. Czy ideą „taniego państwa” jest zabieranie z kieszeni podatników ich 

ciężko zarabianych pieniędzy, aby pokryć koszt utrzymania sekcji do 

spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych, szacowany na około 

milion złotych miesięcznie, co jest wynikiem przyjmowania 

niemądrych przepisów w ramach tzw. ustawy dezubekizacyjnej? 



2. Czy Pan Minister Mariusz Błaszczak oraz Pan Minister Jarosław 

Zieliński, którzy zainicjowali i gorliwie popierali bezprawną, niemoralną 

i niemądrą tzw. ustawę dezubekizacyjną są skłonni pokryć z 

prywatnych środków koszty bezpośrednio wygenerowane przez tę 

ustawę, tak aby nie obciążać finansowo podatników wynikiem 

własnych błędów? 

Z poważaniem 

Tomasz Cimoszewicz 

Joanna Frydrych 

 


