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1 ZDJĘCIE 

Poseł Jarosław Kaczyński. Przy uchu prezesa - 'twarz' pisowskich zmian w sądownictwie, były 

komunistyczny prokurator Stanisław Piotrowicz. Za plecami - Leonard Krasulski, poseł bez matury 

twierdzący, że ma wykształcenie 'średnie ogólne', żołnierz LWP wyrzucony... (Fot. Sławomir 

Kamiński / Agencja Gazeta) 

 

PiS "odmraża" ustawę o obniżeniu emerytur i rent 

żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego. Biuro Analiz 

Sejmowych opublikowało opinię dotyczącą projektu 

dezubekizacji armii - jest miażdżąca, ale to nie oznacza, że 

ustawa pójdzie do kosza. 

http://wyborcza.pl/7,75398,23353162,pis-powraca-do-dezubekizacji-wojska.html


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105) jest niemal taki 

sam, jak ustawa przewidująca drastyczne obniżenie świadczeń 

funkcjonariuszom policji oraz służb specjalnych. Według szacunków obejmie 

od 12 do 20 tys. osób i ma przynieść rządowi zysk od 200 do 300 mln zł 

rocznie. 

W grudniu 2016 r. oba projekty, nazywane dezubekizacyjnymi, przesłał 

do Sejmu rząd Beaty Szydło. Zostały przyjęte na słynnym posiedzeniu w Sali 

Kolumnowej. Karały obcięciem emerytur i rent – do poziomu pomiędzy 850  

a 1700 zł netto – każdego, kto przed 1990 r. chociaż jeden dzień przepracował  

w strukturach MSW lub MON zaliczanych do „organów represji państwa 

totalitarnego”. Nie miało znaczenia, czy po upadku komunizmu żołnierz lub 

funkcjonariusz przez lata służył niepodległemu państwu. 

Błyskawiczna dezubekizacja 

Dezubekizację policjantów i funkcjonariuszy rząd przeprowadził 

błyskawicznie. Od października 2017 r. mają oni obniżone świadczenia, co jest 

powodem licznych protestów ze strony m.in. związków zawodowych służb 

mundurowych, a w sądach na rozpatrzenie czeka ponad 8.5 tys. odwołań w tej 

sprawie. Wszystkie są zawieszone do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał 

Konstytucyjny, który nie wyznaczył dotąd terminu rozprawy. Zupełnie inaczej 

potoczyły się losy dezubekizacji wojska. Mimo pozytywnych opinii ówczesnego 

MON kierowanego przez Antoniego Macierewicza z projektem nic się nie 

działo. Nieoficjalnie mówiło się, że jest to związane m.in. z negatywnymi 

głosami opinii publicznej, przeciwnej represjonowaniu żołnierzy, oraz  

z naciskami środowisk wojskowych. 

Ale 8 kwietnia 2018 r. na stronach Sejmu pojawiła się opinia Biura Analiz 

Sejmowych oceniająca projekt i jego skutki prawne. To pierwszy od 16 

miesięcy ruch wokół projektu, który może oznaczać, że Sejm zamierza wrócić 

do prac nad dezubekizacją armii, choć sama analiza BAS dotycząca go jest 

miażdżąca. Przywołuje opinię Sądu Najwyższego, który uznał, że jest niezgodny 

z konstytucją i stosuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej. W konkluzji 

czytamy, że „wprowadzenie odpowiedzialności dla wszystkich żołnierzy, 

wyłącznie ze względu na służbę w zdefiniowanych przez projektodawcę 



przedziale czasu i jednostkach organizacyjnych MON, niezależnie od 

indywidualnej oceny postępowania, a także np. stażu pracy, stanowiska, funkcji 

i faktycznej działalności, budzi poważne wątpliwości”. Sejmowi prawnicy 

stwierdzają też, że „brak powiązania proponowanych sankcji z indywidualną 

oceną odpowiedzialności prawnej konkretnych osób i dokonywanie oceny przez 

władzę ustawodawczą, a nie przez władzę sądowniczą, mogłoby spowodować 

znaczące skutki negatywne”. Ostrzegają wreszcie przed skutkami społecznymi  

i prawnymi: „Wprowadzenie tych zmian mogłoby doprowadzić do szeregu 

negatywnych konsekwencji zarówno w obszarze społecznym, politycznym, 

finansowym i prawnym, nie tylko na arenie krajowej, ale również 

międzynarodowej”. 

Taka opinia nie oznacza jednak, że projekt pójdzie do kosza. Dokładnie 

takie same uwagi mieli prawnicy BAS przy dezubekizacji MSW. Zostały 

zlekceważone, a rząd – głosami PiS i części Kukiz’15 – przeforsował ustawę. 

Kto podlega dezubekizacji armii? 

Rząd chce obniżyć emerytury i renty wszystkim żołnierzom, którzy przed 

31 sierpnia 1990 r. pracowali w organach aparatu bezpieczeństwa, instytucjach 

podległych MON i MSW. Przywileje stracą też członkowie WRON. Twórcom 

chodzi o objęcie zmianami jak największej liczby osób. Oprócz stalinowskiej 

Informacji Wojskowej i Wojskowej Służby Wewnętrznej (poprzedniczka WSI) 

rząd chce też dezubekizować żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz  

z „innych służb Sił Zbrojnych prowadzących działania operacyjno-

rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze”. Nie wiadomo dokładnie, co przez 

to rozumieć. Chodzi m.in. o prokuraturę wojskową. „Kara” ma objąć tych, 

którzy pracowali w strukturach wojskowych i cywilnych. I nie tylko żołnierzy 

zawodowych, ale też tych, którzy przez objęte ustawą formacje przeszli  

w ramach obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. 

 


