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1 ZDJĘCIE  -  Andrzej Duda na defiladzie 'Wierni Polsce' (Jakub Szymczuk / KPRP) 

 

 

Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na 

defiladzie 15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia 

emerytur wojskowych. To nieprawda: w Sejmie od trzech 

lat leży projekt rządu PiS obniżający emerytury tysiącom 

byłych żołnierzy lub ich rodzinom. 

 
– Nie ma w tej chwili żadnych takich planów ani założeń, aby cokolwiek 

takiego było przewidywane – mówił Andrzej Duda. Jego wystąpienie w tej 

sprawie było bardzo ostre. 
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Według źródeł „Wyborczej” sprowokowały je rozmowy Dudy z rodzinami 

poległych oficerów wojska, które prosiły go o interwencję. – Jest to po prostu 

ohydne i nieprzyzwoite kłamstwo, ohydne, nie dlatego, że dzieje się w kampanii 

wyborczej; ohydne dlatego, że wzbudza obawę kobiet, które często zostały same 

po śmierci swoich mężów – powiedział prezydent, po czym zadeklarował,  

że „jako prezydent Rzeczypospolitej nigdy nie podpisze ustawy, która będzie 

godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i ich najbliżsi, 

którzy po nich pozostali”. – Gwarantuję to dzisiaj i mówię to z całą mocą  

i z całą odpowiedzialnością – podkreślał, nazywając doniesienia, że takie plany 

są przygotowywane, wstrętnym pomówieniem. 

Próba pozyskania głosów 

– Nawet jak na tę ekipę to szokujące kłamstwo – mówi „Wyborczej” Andrzej 

Rozenek, były poseł, a dziś działacz SLD, który od kilku lat walczy  

z działaniami rządu, które uderzają w emerytów mundurowych. – Mogę  

to wytłumaczyć tylko rozpaczliwą próbą pozyskania głosów żołnierzy i ich 

rodzin. 

Zaraz po niedzielnym wystąpieniu Andrzeja Dudy Rozenek wrzucił w mediach 

społecznościowych link do wciąż aktualnego projektu „O zmianie ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”. 

Sygnowany jako druk 1105 zakłada „dezubekizację” każdego zawodowego 

żołnierza, który w swojej karierze pracował w cywilnych bądź wojskowych 

formacjach zaliczanych przez IPN do „organów bezpieczeństwa państwa 

totalitarnego”. 

Z jednostek wojskowych są tu np. Wojska Ochrony Pogranicza, WSW (dzisiaj 

żandarmeria) i wszelkie formacje zajmujące się w PRL-u bezpieczeństwem 

wewnętrznym i zewnętrznym armii, w tym np. żołnierze, którzy na misjach 

zagranicznych prowadzili działania operacyjno-rozpoznawcze. 

Projekt zakłada odebranie im emerytur mundurowych i tnie uposażenia  

do poziomu między 850 a 1,7 tys. zł na rękę. Obniżka dotyczy również rodzin 

żołnierzy, które pobierają renty po zmarłym lub poległym na służbie. 



 

Plan obniżenia emerytur wojskowych powstał na fali ideologicznego wzmożenia 

nazywanego przez PiS dezubekizacją i sprawiedliwością dziejową. Rząd obniżył 

już emerytury b. funkcjonariuszom służb i policji, ale po wojskowych do tej 

pory nie sięgnął z obawy przed wzburzeniem, jakie zapanowało w armii  

po ogłoszeniu planów. Jednak PiS z ustawy się nie wycofał, więc wbrew 

zapewnieniom prezydenta projekt jest wciąż aktualny. 

Wyciągną projekt po wyborach? 

– W tym samym czasie, w którym skierowano do Sejmu projekt o dezubekizacji 

służb podległych pod MSWiA, rząd wysłał też do Sejmu projekt o zmniejszeniu 

emerytury w wojsku. Cały czas ten projekt jest zresztą w Sejmie i według 

naszych informacji będzie wyciągnięty po wyborach – mówi „Wyborczej” 

Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  

Jego zdaniem rządzący „obawiają się stracić głosy w wyborach żołnierzy i ich 

rodzin, dlatego czekają do końca października”. 

Czarnecki: – Rząd przyznał, że nowe prawo spowoduje obniżenie emerytur  

ok. 12 tys. wojskowych, tymczasem myśmy dokładnie przeczytali ustawę  

i według naszych wyliczeń dotknie ona aż 30 tys. żołnierzy”. – Sami żołnierze 

nie zdają sobie nawet z tego sprawy. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma  

i zapewniali, że ich na pewno ustawa nie obejmie. Zapytałem, gdzie służyli, 

sprawdziłem ustawę i wyszło, że także będą mieli zmniejszone świadczenie.  

Nie mogli uwierzyć, bo nigdy nie działali przeciwko opozycji demokratycznej  

w PRL-u. 

Federacja przypomina, że do obniżenia emerytur wystarczy arbitralna opinia 

IPN. Czarnecki: – Jednostki oraz instytucje wojskowe typowane do ukarania 

musiały ustalać kompletni ignoranci. Polegało to na tym, że popatrzyli, jakie 

formacje były w PRL-u, i wszystkich potraktowano jednakowo, nikt sobie nie 

zawracał głowy sprawdzeniem, czym dokładnie dane formacja się zajmowała. 

Uznali, że każda służyła na rzecz totalitarnego państwa. 

 


