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1 ZDJĘCIE 

Krzysztof Kwiatkowski przed sądem będzie mógł dowodzić, że swoją wzorową służbą nie zasłużył na 

obniżenie emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej (Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta) 

 

Katowicki sąd uznał, że nie ma sensu czekać na decyzję Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie legalności ustawy dezubekizacyjnej, i nakazał 

podjąć zawieszone postępowanie dotyczące młodszego inspektora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego, który przed laty dowodził zabezpieczeniem pielgrzymki Jana 

Pawła II do Sosnowca. - Stosowanie konstytucji nie jest zastrzeżone wyłącznie  

do Trybunału Konstytucyjnego - podkreślili sędziowie. 
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To niezwykle ważne orzeczenie, bo do tej pory większość sądów zawieszała 

postępowania dotyczące funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą ustawy 

dezubekizacyjnej. Sędziowie uznawali, że nie mogą rozstrzygać ich spraw,  

bo prawie dwa lata temu sąd w Warszawie zwrócił się do obsadzonego przez PiS 

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy ustawa dezubekizacyjna 

jest zgodna z konstytucją. Problem w tym, że TK do tej pory nie wyznaczył terminu 

rozpoznania sprawy, a funkcjonariusze objęci ustawą powoli umierają,  

nie doczekawszy sprawiedliwości. 

Nie ma obowiązku czekania na orzeczenie Trybunału 

Młodszy inspektor Krzysztof Kwiatkowski z Katowic, któremu rząd PiS zmniejszył 

emeryturę z 6,5 tys. zł do 1,7 tys. zł, nie złożył broni. Pozwał zakład emerytalny 

MSWiA i złożył zażalenie na decyzję o zawieszeniu postępowania. Podkreślił,  

że jest ona sprzeczna z konstytucją. I Sąd Apelacyjny w Katowicach przyznał  

mu teraz rację. 

„Sąd powszechny może odmówić zastosowania przepisów, które są niezgodne 

(zwłaszcza w sposób oczywisty) z przepisami (wzorcami) Konstytucji RP,  

na co powołuje się ubezpieczony w odwołaniu. Stosowanie Konstytucji nie jest 

zastrzeżone wyłącznie do Trybunału Konstytucyjnego, ale należy również  

do sądów, zarówno w przypadku istnienia luki w prawie, jak i wówczas, gdy sąd 

dojdzie do przekonania, że przepis ustawy jest niegodny z Konstytucją  

i nie powinien być zastosowany w konkretnej sprawie. Sąd nie ma obowiązku 

oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego” – stwierdzili sędziowie 

Beata Torbus, Lena Jachimowska oraz Alicja Kolonko i uchylili zawieszenie 

postępowania. 

Ta decyzja oznacza, że Kwiatkowski przed sądem będzie mógł dowodzić, że swoją 

wzorową służbą nie zasłużył na obniżenie emerytury w ramach ustawy 

dezubekizacyjnej. 

Kwiatkowski dostał w policji 200 nagród 

Krzysztof Kwiatkowski w polskiej policji przepracował 22 lata. Ma Medal  

Jana Pawła II, prezydenckie Krzyże Zasługi, medale za zasługi dla obronności kraju 



oraz odznaczenia resortowe. Dostał też 200 nagród. Na emeryturę odszedł w 2012 r. 

jako komendant miejski w Będzinie. 

W grudniu 2016 r. Kwiatkowski padł ofiarą ustawy dezubekizacyjnej. Z dnia  

na dzień postawiono go w jednym szeregu z esbekami, którzy inwigilowali księży 

oraz tropili opozycję. A wszystko dlatego, że pod koniec lat 80. przez osiem 

miesięcy jako funkcjonariusz milicji ochraniał konsulat Czechosłowacji  

w Katowicach. Kiedy dowiedział się, że jego jednostkę włączono w struktury 

Służby Bezpieczeństwa, zrzucił mundur i odszedł do cywila. 

Dowodził na Euro 2008 

Do policji wstąpił dopiero w 1990 r. W 1998 r. kierował zabezpieczeniem 

pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Sosnowca. Msza na placu otoczonym 

wieżowcami zgromadziła blisko pół miliona wiernych. Po pielgrzymce uczestniczył 

w wielu szkoleniach prowadzonych przez policjantów z USA i Niemiec. 

Podpatrywał, jak oni zabezpieczają imprezy masowe. Potem przez kilka lat był 

zastępcą komendanta miejskiego w Katowicach, a następnie utworzył w śląskiej 

policji struktury spottersów. To grupy funkcjonariuszy pracujących w środowiskach 

kibiców. 

Był z polskimi szalikowcami na Wembley, opiekował się też angielskimi 

spottersami podczas meczu na Stadionie Śląskim. Zabezpieczał też wiele imprez 

masowych organizowanych na tym obiekcie. W 2008 r. jako szef polskich 

spottersów pojechał na Euro do Austrii i Szwajcarii. 

Krzysztof Kwiatkowski martwi się o sędziów 

Kiedy obniżono mu emeryturę, napisał odwołanie do MSWiA. Nie dostał nawet 

odpowiedzi. Pozwał więc ministerstwo i przed sądem chce walczyć o przywrócenie 

pełnych świadczeń. 

- Mam tylko nadzieję, że sędziowie, którzy uchylili zawieszenie mojej sprawy,  

nie będą mieli z tego powodu postępowań dyscyplinarnych. Rząd PiS mści się 

bowiem na wszystkich, którzy mu się sprzeciwiają - mówi Krzysztof Kwiatkowski. 


