
W PiS przerażenie, że będzie trzeba wypłacać 

odszkodowania za dezubekizację. Rozprawa w 

TK nagle przesunięta 

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27121393,w-pis-przerazenie-ze-bedzie-musial-

wyplacac-odszkodowanie-za.html?_ga=2.61500776.554908104.1621675007-

1854973904.1590999773#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly 
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Protest byłych funkcjonariuszy w dniu ogłoszenia wyroku TK ws. ustawy dezubekizacyjnej,   

Warszawa 18.08.2020. (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta) 

 

Po tym, gdy Trybunał w Strasburgu zażądał od polskiego rządu 

wyjaśnień w sprawie dezubekizacji, o ustawie nagle przypomniała sobie Julia 

Przyłębska i w0yznaczyła termin rozprawy w TK i dziś nagle zmieniła  

jej termin. To może jednak nie wystarczyć, by uniknąć wypłaty pieniędzy  

dla poszkodowanych. 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wysłał już w połowie 

marca do polskiego MSZ informację o skargach, jakie do niego wpłynęły w sprawie 

dezubekizacji. 
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Jednocześnie Trybunał dał polskiemu rządowi czas do 12 maja na 

ustosunkowanie się do zarzutów. 

Dezubekizacja. Sprawa zakończona, wyroku nie ma  

Skarżący się emeryci powołują się w skargach m.in. na art. 6 europejskiej 

konwencji praw człowieka, według którego każdy ma prawo do sprawiedliwego  

publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. 

 

Tymczasem, mimo że ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od ponad trzech 

lat, tysiące poszkodowanych wyroku wciąż się nie doczekało. 

Winny jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Dlaczego? Bo szefowa 

Trybunału, nie mając pewności, czy nie zostanie przegłosowana przez innych 

sędziów, nie wyznaczyła terminu wydania orzeczenia. Mimo że sprawa jest  

w Trybunale od lutego 2018 r. 

Na początku przekładała terminy rozpraw, a gdy już postępowanie przez TK 

zostało zakończone i wszyscy czekali na końcowe orzeczenie Przyłębska zamilkła. 

Nie ogłaszała wyroku i nie tłumaczyła, co dalej będzie z dezubekizacją. 

Tymczasem wielu sędziów sądów okręgowych zawiesiło postępowanie 

poszkodowanych do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał. Skoro więc nie ma 

decyzji Trybunału, sąd nie wydaje wyroku, a emeryci często muszą żyć 

za emeryturę minimalną (dziś to ok. 1250 zł brutto). 

 

1500 osób już sprawiedliwości nie doczeka 

Nagle Przyłębska przypomniała sobie jednak o sprawie. I wyznaczyła terminy 

dwóch rozpraw. Jedną główną, dotyczącą najważniejszych zapisów ustawy 

zmniejszającej emerytury mundurowych (rozprawa 17 czerwca) oraz drugą, 

dotyczącą tylko obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej (miała być  

25 maja, ale w ostatniej chwili TK przesunął ją na 16 czerwca.) 

Skąd te nowe terminy? 

– Nie ma wątpliwości, że po tym, gdy Trybunał w Strasburgu poinformował 

o skargach na przewlekłość postępowania, władza zorientowała się, że może być 



zmuszona płacić odszkodowania – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  

– Stąd nagłe wyznaczanie terminów, aby można było przekazać Strasburgowi, 

że coś się sprawie dzieje i ludzie doczekają się sprawiedliwości. Oczywiście  

to wszystko bzdura. Ustawa represyjna zwana dezubekizacyjną obowiązuje  

od czterech lat i ludzie wciąż czekają na wyroki. Niestety, 1500 osób już się  

nie doczeka, bo zmarło 

Zapytaliśmy MSW, czy i co resort odpowiedział Trybunałowi w Strasburgu 

w związku ze skargami. Na odpowiedź cały czas czekamy. 

 
Rozprawa a Sądzie Najwyższym w sprawie tzw. ustawy ' dezubekizacyjnej ', 16.09.2020  

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta 

Czy dezubekizacja to sprawiedliwość dziejowa 

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zdaniem 

obecnych władz ma przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu 

totalitarnego. 

Problem w tym, że ukarała tysiące osób, które w wolnej Polsce narażały życie, 

łapiąc przestępców i rozbijając najgroźniejsze gangi. 



Ustawa zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów,  

którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji 

podlegającej komunistycznemu MSW lub w specsłużbach MON. 

Nie ma znaczenia, że po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony 

Państwa, policji czy innych służbach mundurowych i służyli wolnej Polsce. 

Decyzję o obniżkach emerytur dostało blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys. wdów  

i dzieci, pobierających renty rodzinne po mundurowych. 

TK przesunął rozprawę w sprawie deubekizacji z 25 maja na 16 czerwca. 

 


