
REPRESYJNA USTAWA NA KONFERENCJI  

W BRUKSELI 

 

 

- Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej  

z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego  

w Brukseli – poinformował Janusz Zemke, eurodeputowany. 

 - Przyjęta formuła konferencji zapewni szeroki dostęp do zagadnień 

związanych z zapisami tej ustawy i krzywd, jakie ponoszą tysiące emerytów  

i rencistów mundurowych, a także wdowy i dzieci po zmarłych 

funkcjonariuszach. Zmniejszeniem świadczeń niektórzy ukarani zostali po raz 

drugi, bo pierwsza tzw. ustawa dezubekizacyjna realizowana była w 2009 r. 

 - podkreślił polityk SLD. 

Data konferencji – 28 lutego 2018 r. zbiega się z nowym zdarzeniem  

w procedurze obniżania rent i emerytur mundurowych (przypomnijmy, że 

wydano decyzje takie 39 tysiącom osób), a mianowicie skierowaniem 

postanowienia sędziów Sądu Okręgowego z pytaniem do Trybunału 

Konstytucyjnego o zgodność owej ustawy z Konstytucją RP. Wobec obszernego 

uzasadnienia sędziów SO, żaden trybunał nie miałby wątpliwości, ale nikt nie 

wie, kiedy polski Trybunał Konstytucyjny weźmie na wokandę ich 

postanowienie i wyda orzeczenie w tej sprawie, a tymczasem wszystkie 

postępowania odwoławcze zostają zawieszone (odwołania złożyło dotąd 24 tys. 

poszkodowanych).  

Wielu poszkodowanych w podeszłym wieku może po prostu rozstrzygnięcia w 

swojej sprawie nie doczekać. 

Organizatorami brukselskiej konferencji jest troje europosłów SLD z 

parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka 

oraz Janusz Zemke. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

w Warszawie. 

 

 



Temat konferencji brzmi: "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy 

policji i żołnierzy w Polsce". 

Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech 

komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI 

(Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo). 

Z Polski przyjedzie ponad 50-osobowa delegacja osób pokrzywdzonych ustawą, 

przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków  

i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, 

Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i 

dziennikarze. 

Uczestnicy konferencji skierują i desygnują apel do władz polskich. 

 


