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1 ZDJĘCIE 

21.11.2019 Warszawa , ulica Płocka 9 . Sąd Okręgowy w Warszawie . Protest byłych 

pracowników służb mundurowych w sprawie zawieszania postępowań odwolawczych  

od decyzji emerytalno - rentowych . (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta) 

 

- Ewidentnie boją się, że wyrok mógłby zaszkodzić w ponownym 

wyborze Andrzeja Dudy - mówi Zdzisław Czarnecki, szef 

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 
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Ostatnie komunikaty w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

dotyczącego ustawy dezubekizacyjnej łączą się z terminami wyborów 

prezydenckich. Gdy wybory są przesuwane, automatycznie odraczany jest 

wyrok w sprawie dezubekizacji. 

 

Zamrażarka Przyłębskiej 

 

Ustawa czeka w Trybunale Konstytucyjnym od lutego 2018 r. Zaraz  

po wpłynięciu sprawy do TK prezes 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. Termin obowiązywał 

tylko przez dwa tygodnie. Nowy wyznaczono na 19 maja 2020 r. Ten z kolei 

zmieniono po kilkunastu dniach na 2 czerwca. Ale to też już nieaktualne. 

Na stronie TK pojawił się właśnie najnowszy komunikat – rozprawa 

odbędzie się dopiero 15 lipca. 

– Jeszcze tydzień temu dostawaliśmy sygnał z Trybunału, że rozprawa odbędzie 

się zgodnie z planem w czerwcu, zapewniano nas, że nie ma żadnych przesłanek 

do odraczania rozprawy – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. – Teraz ewidentnie widać, że Trybunał 

chce odwlekać zajęciem się sprawą aż do wyborów prezydenckich. Nie chce 

bowiem, aby wyrok w trakcie kampanii prezydenckiej zaszkodził Andrzejowi 

Dudzie. 

Według Czarneckiego teraz wielu byłych mundurowych nie zamierza iść  

na wybory prezydenckie. Gdyby jednak Trybunał wydał niekorzystny dla nich 

wyrok tuż przed wyborami, mogliby się zmobilizować i zagłosować  

na kandydatów innych niż kandydat PiS. 

Czekają na wyrok, choćby niekorzystny 

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od października 2017 r. Zakłada obniżki 

emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień 



przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej 

komunistycznemu MSW lub spec-służbach MON. Nie ma znaczenia,  

że po weryfikacji przeszli do pracy w innych służbach mundurowych i służyli 

wolnej Polsce. 

Zdzisław Czarnecki spodziewa się, że wyrok Trybunału będzie niekorzystny  

dla funkcjonariuszy – TK uzna w nim, że rząd PiS miał prawo obniżyć zbiorowo 

funkcjonariuszom świadczenia do nawet najniższej emerytury (dziś to 1000 zł 

netto). Co może o tym świadczyć? Pełny skład TK, który zajmie się 

dezubekizacją, to 14 sędziów, z których 13 wybrał PiS. 

– Wiemy, że przegramy, ale chcemy, aby w końcu ten wyrok ogłoszono. 

Dopiero bowiem po decyzji TK będziemy mogli skierować sprawę  

do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I dopiero tam 

liczymy na zakwestionowanie ustawy – mówi Czarnecki. 

Sąd Okręgowy w Warszawie który zwrócił się do TK w sprawie dezubekizacji, 

uznał, 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 oraz 

dyskryminacyjny i mogą stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do 

państwa”. 

Na wyrok Trybunału czeka 40 tys. funkcjonariuszy, w tym 8 tys. wdów i dzieci 

pobierających po funkcjonariuszach rentę rodzinną. 

 


