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1 ZDJĘCIE  -  DAWID CHALIMONIUK 

 

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa dezubekizację. Choć 

innymi sprawami zamierza się zająć. Na orzeczenie już ponad dwa lata 

czeka 40 tys. byłych funkcjonariuszy. 

 

Zaraz po wpłynięciu sprawy do TK prezes Trybunału Julia Przyłębska 

ogłosiła się przewodniczącą składu orzekającego. Przez dwa lata nie wyznaczyła 

terminu rozprawy. W końcu podała, że będzie to 17 marca 2020 r. Po ogłoszeniu 

pandemii przesunęła jednak rozprawę na 21 kwietnia. Ale to nieaktualne. 

Na stronie TK właśnie pojawił się komunikat :"Zmiana terminu rozprawy  

na 19 maja 2020 r., godz. 11:00". 
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- Nie miałbym pretensji, gdyby Trybunał uznał, że jest zagrożenie 

bezpieczeństwa związane z pandemią i przesuwa wszystkie rozprawy - mówi 

Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  

– Problem w tym, że w poniedziałek i wtorek TK będzie się zajmował 

ważnymi dla rządu sporami z Sądem Najwyższym. Jak widać, 

obcięcie emerytur w wyniku dezubekizacji nie jest dla sędzi Przyłębskiej tak 

ważne, jak rozgrywki o Sąd Najwyższy. W rezultacie na wyrok będziemy 

czekać kolejne miesiące albo lata. 

W poniedziałek i we wtorek TK w pełnym składzie będzie rozpoznawał 

dwie sprawy kluczowe dla rządzących. W jednej sali rozpraw może się spotkać 

ponad 20 osób: sędziów, posłów PiS, prokuratorów i prezydenckich 

urzędników. Plus publiczność i pracownicy Trybunału. 

Obie sprawy dotyczą kwestii kluczowych dla partii rządzącej. 

Pierwszą zainicjował premier Mateusz Morawiecki. Drugą - marszałek Sejmu 

Elżbieta Witek. W obu chodzi o zneutralizowanie uchwał Sądu Najwyższego. 

Pójdziemy do Strasburga 

Dezubekizacje Trybunał ma rozpoznawać w pełnym składzie 14 sędziów, 

z których 13 wybrał PiS. Dlatego funkcjonariusze spodziewają się, że sędziowie 

uznają ustawę obcinająca im świadczenia za zgodną z konstytucją. 

- Zdajemy sobie sprawę, że przegramy, ale chcemy jakiegokolwiek 

wyroku. Dopiero po decyzji TK będziemy mogli skierować sprawę do 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I dopiero tam liczymy 

na zakwestionowanie ustawy - dodaje Czarnecki. 

Trzęsienie dla budżetu 

Ustawa dezubekizacyjna czeka w Trybunale Konstytucyjnym od lutego 

2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do niego, uznając, że występują 

„istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności wskazanych przepisów  

z Konstytucją RP”. Sąd stwierdził też, że działania państwa wobec byłych 



funkcjonariuszy mogą mieć „charakter represyjny i dyskryminacyjny i mogą 

stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do państwa”. 

Gdyby Trybunał zgodził się z sugestiami warszawskiego sądu, 

kilkadziesiąt tysięcy emerytów i rencistów odzyskałoby pełne świadczenia.  

A budżet państwa czekałoby trzęsienie ziemi, bo odebrane pieniądze trzeba by 

zwrócić. Szacunkowo to grubo ponad 300 mln zł w roku. Do tego należy 

doliczyć ewentualne odszkodowania za niesłusznie odebrane pieniądze oraz 

dodatkowe zadośćuczynienie rodzinom blisko 50 osób, które zmarły lub 

popełniły samobójstwa po otrzymaniu decyzji o radykalnym obniżeniu 

dochodów. 

 


