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Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego 

zmienił zaskarżoną decyzję dyrektora Zakładu Emerytalno-

Rentowego MSWiA i przywrócił gen. Gromosławowi 

Czempińskiemu prawo do emerytury obniżonej na podstawie 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 

Gromosław Czempiński - Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl 

Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji przedstawionej przez 

prawników Czempińskiego i stwierdził, że służba generała  
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w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru 

"służby na rzecz totalitarnego państwa". 

Gen. Gromosław Czempiński to wieloletni oficer polskiego wywiadu 

cywilnego. W 1972 r. rozpoczął służbę funkcjonariusza wywiadu SB. W MSW 

pracował od 1970 w Departamencie I. W 1975 został oficjalnie zatrudniony pod 

przykryciem przez MSZ, najpierw w Konsulacie Generalnym PRL w Chicago, 

później Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie. Następnie pracownik 

Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialny za osłonę Polską Akademię Nauk.  

Był członkiem PZPR. 

 

Jest jednym ze współtwórców polskiego wywiadu po 1990 r.  

W latach 1993-1996 pełnił funkcję Szefa Urzędu Ochrony Państwa. Jako jeden  

z polskich oficerów wywiadu pomógł uwolnić agentów CIA z objętego wówczas 

wojną Iraku. Sukces operacji przyczynił się do zredukowania zagranicznego 

długu Polski zaciągniętego w czasach PRL-u oraz nawiązania bliskich relacji  

z USA. 

Ustawa dezubekizacyjna 

Zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, która zaczęła 

obowiązywać w październiku 2017 r., emerytury i renty byłych funkcjonariuszy 

aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia 

wypłacanego przez ZUS - jak wówczas informowano: emerytura - 2,1 tys. zł 

(brutto), renta - 1,5 tys. zł, renta rodzinna - 1,7 tys. zł. 

Na mocy tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres "służby  

na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 

1990 r. powstał UOP). W konsekwencji obniżono renty i emerytury prawie  

39 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Po obniżce a mocy 

ustawy dezubekizacyjnej do sądu trafiły dziesiątki tysięcy odwołań od osób, 

których świadczenia się zmniejszyły. 

W czerwcu 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie rent 

inwalidzkich byłym funkcjonariuszom SB jest zgodne z konstytucją 
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