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Szanowny Panie Ministrze, 

jako poseł na Sejm RP głosowałem za przyjęciem tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej, wchodzącej w życie 1 października 2017 roku, która zmienia 

zasady dotyczące zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy, pełniących służbę 

na rzecz totalitarnego państwa, w czasach poprzedniego ustroju. Jestem 

zdecydowanym zwolennikiem rozwiązań prowadzących do odebrania 

przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa 

PRL. 

W ostatnim czasie wokół tego aktu prawnego pojawiły się jednak pewne 

wątpliwości dotyczące sytuacji ówczesnych sportowców, którzy podpisując 

kontrakty w niektórych klubach sportowych (m.in. należących do tzw. pionu 

gwardyjskiego, np. Wisła Kraków, Gwardia Warszawa), jednocześnie 

zatrudniani byli w cywilnych oraz wojskowych instytucjach i formacjach (nie 

istniał wtedy zawód sportowca). Zdarzało się, że w ramach swojej 

przynależności klubowej byli oni oficjalnie zakontraktowani na etatach, które 

wspomniana ustawa zalicza, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa. Istnieje 

wątpliwość, czy ww. sportowcy faktycznie wykonywali obowiązki służbowe 

związane z rzekomym stanowiskiem, przypisanym w kontrakcie, czy jednak 

zajmowali się wyłącznie uprawianą przez nich dyscypliną sportową. 

Doniesienia medialne podają coraz liczniejsze, konkretne przykłady 

sportowców (w tym medalistów olimpijskich) z lat 1944-1990, których 

przynależność klubowa powodowała zatrudnienie na „fikcyjnie” utworzonych 

etatach w organach państwowych, m.in. Biuro B, BOR. Sami zainteresowani 

twierdzą, że nie wykonywali żadnych działań i obowiązków, związanych ze 

stanowiskiem, określonym w kontrakcie. Należy ustalić czy zatrudnieni 

sportowcy faktycznie wykonywali obowiązki związane z piastowanym 

stanowiskiem, w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy zmiana zaopatrzenia 

emerytalnego obejmie tę grupę sportowców. 



W związku z powyższym oraz na podstawie art. 115 Konstytucji RP, a także art. 

14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i wprost 

wynikającego z art. 192 Regulaminu Sejmu RP, pozwolę sobie jako poseł na 

Sejm RP złożyć do Pana Ministra interpelację poselską. 

1. Czy istnieje odpowiedni mechanizm sprawdzający i określający faktyczną 

działalność sportowców, którzy otrzymywali zatrudnienie na etatach w 

jednostkach, które ustawa określa jako służbę na rzecz totalitarnego państwa? 

2. Czy sportowcy, którzy w ramach przynależności do klubów tzw. pionu 

gwardyjskiego (m.in. Gwardia Warszawa, Wisła Kraków), otrzymywali 

zatrudnienie na etatach w państwowych organach, tj. BOR, Biuro B oraz 

innych cywilnych oraz wojskowych formacjach i instytucjach, które tzw. 

ustawa dezubekizacyjna wymienia w art. 13b., faktycznie świadczyli pracę 

na rzecz organów, którą ustawa określa jako służbę na rzecz totalitarnego 

państwa, czy wyłącznie na rzecz klubów sportowych? 

 


