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Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra na podstawie art. 192 regulaminu Sejmu w 

związku z uchwaleniem tzw. ustawy dezubekizacyjnej, której przepisy objęły 

osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa od dnia 22 lipca 1944 r. do 

dnia 31 lipca 1990 r. w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach, 

powodując obniżenie ich emerytur i rent. 

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby i ich rodziny, które czują się 

pokrzywdzone w związku z wprowadzeniem przedmiotowej ustawy. Wskazane 

zgłoszenia odnoszą się do przypadków redukcji świadczeń np. z kwoty około 

1200 zł do 800 zł, co jak wskazują zainteresowani - nie wystarcza na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb codziennego życia. 

Z przedstawionych dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, iż jedna 

z takich osób pracowała w pionie dowodów osobistych i paszportów komendy 

powiatowej Milicji Obywatelskiej. Jak zaznaczono w opinii o przebiegu służby, 

była to praca biurowa, która odbywała się w pomieszczeniach zamkniętych, a 

akcja wydawania dowodów była pracą uciążliwą i czasami nie ograniczała się 

do ośmiogodzinnego dnia pracy. W tym wypadku ta osoba pracowała według 

potrzeb. Jednocześnie zaznaczono, iż dostawała upomnienia od komendy 

powiatowej Milicji Obywatelskiej z uwagi na „brak zainteresowania w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych”. Stwierdzono również brak aktywności 

w życiu społeczno-politycznym i bezpartyjność, akcentując przy tym, iż 

prowadzone rozmowy pod kątem wstąpienia do partii nie przyniosły 

spodziewanego efektu, gdyż wskazana osoba konsekwentnie odmawiała. 

Ponadto podniesiono „niechęć do udziału w szkoleniach społeczno-politycznych 

organizowanych dla całego stanu KPMO”, zaznaczając, iż jej główne 

zainteresowania oscylowały wokół domu i rodziny. 



Jak wskazują osoby najbliższe, obecnie jest to osoba chora, która nie jest w 

stanie samodzielnie poradzić sobie z codziennymi czynnościami i wymaga 

pomocy osób trzecich, a obniżona emerytura w oczywisty sposób nie jest w 

stanie pokryć kosztów zamieszkania i wszystkich lekarstw, których potrzebuje, 

aby przeżyć. 

W przedmiotowej interpelacji została przedstawiona historia jednej z osób, 

jednakże zaznaczam, iż podobnych zgłoszeń do mojego biura poselskiego było 

znacznie więcej, co tym samym spowodowało napisanie przedmiotowej 

interpelacji. 

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące 

pytania: 

1. Czy ministerstwo zamierza podjąć prace legislacyjne, celem 

skrupulatniejszej weryfikacji osób, które zostały objęte przedmiotową 

ustawą, z uwagi na występowanie przypadków, które zostały opisane w 

niniejszej interpelacji? 

2. Jak przedstawiają się dane w zakresie ilości osób objętych wskazaną ustawą, 

z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa? 

 


