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W ostatni dzień lutego w Parlamencie Europejskim  

w Brukseli odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie 

ustawy dezubekizacyjnej. 

 

Wezmą w nim udział przedstawiciele osób poszkodowanych wspomnianą 

ustawą. Będą to nie tylko reprezentanci organizacji wchodzących w skład  

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, ale też przedstawiciele Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej oraz niektórzy ministrowie spraw wewnętrznych 

poprzednich rządów. 

Będą też emeryci, których ustawa dezubekizacyjna dotknęła w sposób 

najbardziej drastyczny.  

- Część z tych osób kilka lat temu jeszcze pełniła służbę - mówi Henryk  

Grobelny z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych. – Ich nieszczęściem jest, że zaczęli służbę przed 1990 rokiem. 

 

Wysłuchanie „Represje wobec emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy  

w Polsce” wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych organizuje 

troje europosłów: Krystyna Łybacka, Janusz Zemke i Bogusław Liberacki.  

- Z Polski będą 52 osoby - mówi Janusz Zemke. - My zaprosiliśmy 

przedstawicieli czterech komisji Parlamentu Europejskiego zajmujących się 



prawem, a także reprezentantów różnych instytucji europejskich. 

Henryk Grobelny przypomina, że dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 

MSWiA wydał ponad 56 tys. decyzji emerytalnych i rentowych. Ustawa 

dotknęła mniej, bo 39 tys. osób, ponieważ u niektórych występuje zbieg renty  

i emerytur, wydawane są więc dwie decyzje. 

Do warszawskiego sądu odwołało się 24 tys. poszkodowanych. 

Dla 132,6 tys. byłych funkcjonariuszy IPN nie znalazł akt dotyczących 

przebiegu służby. 

Przypomnijmy, że od 1 października 2017 r., po wejściu w życie ustawy 

dezubekizacyjnej, osoby, które zostały uznane za służące totalitarnemu 

państwu, mają obniżone emerytury i renty. Nie mogą dostawać więcej niż 

przeciętna emerytura i renta w ZUS. Przy czym nie jest ważne, co kto 

faktycznie robił i czym się zajmował. Ważne jest, że podlegał wymienionej  

w ustawie jednostce czy instytucji. Ustawa bowiem działa mechanicznie. 

Dlatego dotknęła m.in. także byłych sportowców z klubów milicyjnych. 

Przypisywano ich do różnych etatów, jak się okazuje teraz - także uznanych  

za ubeckie. 

Jak pisaliśmy wyżej, dla 132,6 tys. osób IPN nie znalazł dokumentów  

o przebiegu służby. Część z tych osób została ukarana drugi raz za to samo. 

Nie wiadomo, kiedy zaczną zapadać wyroki. Jeden z sędziów XIII Wydziału 

Ubezpieczeń Społecznych warszawskiego Sądu Okręgowego wystąpił  

do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność przepisów 

ustawy dezubekizacyjnej z konstytucją. Sędziowie wydają więc postanowienia  

o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK. ©® 

 


