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Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ani myśli 

wydawać orzeczenia o dezubekizacji. A to oznacza,  

że poszkodowani musza liczyć na sądy powszechne.  

Co decyduje o wygranej? 

Dezubekizacja nazywana jest przez PiS „aktem sprawiedliwości 

dziejowej". Wprowadzono ją na początku 2017 r. Prawie 40 tys. emerytów  
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i rencistów mundurowych obniżono świadczenia - część z nich dostaje najniższą 

emeryturę, ok. 1100 zł netto. 

Objęty tym został każdy, kto przed sierpniem 1990 r. choćby jeden dzień 

przepracował w strukturach uznanych przez IPN za „organy państwa 

totalitarnego". Ich katalog znacznie rozszerzono, dodając np. pracowników 

wydziałów łączności, policjantów, którzy w PRL przeszli szkolenia oficerskie,  

i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. 

Tysiące poszkodowanych postanowiło szukać sprawiedliwości w sądzie. 

Wystąpili więc z pozwali, ale do dziś nie doczekali się wyroku. Dlaczego?  

Bo sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a jego prezes Julia Przyłębska 

ani myśli wydawać orzeczenia. 

Czegoś takiego w historii TK jeszcze nie było 

- Sposób, w jaki Trybunał Konstytucyjny rozpatruje pytanie prawne  

w sprawie ustawy dezubekizacyjnej, jest przejawem zapaści organizacyjnej  

i merytorycznej - mówi dr Tomasz Zalasiński, radca prawny z Kancelarii DZP. 

I dodaje: - Trybunał czterokrotnie podejmował próbę rozpoznania sprawy 

na rozprawie, co nie przyniosło żadnego rezultatu procesowego. Pomimo  

iż po jednej z nich uznano sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, nie wydano 

rozstrzygnięcia, a więc Trybunał ponownie będzie sprawę analizował i wyjaśniał. 

Obawiam się, że w TK jest w tej sprawie pat decyzyjny. W historii Trybunału 

Konstytucyjnego podobnego przypadku nigdy dotąd nie było. Konsekwencję tej 

nieuzasadnionej przewlekłości jest pozbawienie wielu tysięcy ludzi 

konstytucyjnego prawa do sądu. 

Co konkretnie oznacza brak decyzji Trybunału? Otóż w Sądzie 

Okręgowym w Warszawie jest zawieszonych aż 13 tys. spraw. Sędziowie 

prowadzący te rozprawy powiedzieli wprost - nie wydamy wyroku,  

póki TK nie wyda orzeczenia. 

Jedni wygrywają, inni przegrywają 

Nie wszyscy sędziowie chcą jednak czekać na orzeczenie TK (tym bardziej 

że sprawa w Trybunale czeka już od czterech lat) i wydają wyroki. 



Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się na dane 

sądów, podliczyło, że już 3848 emerytów wygrało przed sądem okręgowym. 

Niestety w wielu przypadkach poszkodowani też przegrali. 

- Sądy muszą dokonać samodzielnej oceny konstytucyjnej, co może 

prowadzić też do rozbieżności w orzecznictwie sądów - mówi dr Tomasz 

Zalasiński. 

Potwierdza to Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych. 

- Wiele zależy od sędziego, na jakiego się trafi. Bywają bowiem tacy, 

którzy uznają, że dezubekizacja jest zgodna z konstytucją, i nie przywracają 

pełnej emerytury. Tych przegranych spraw może być ok. 10 proc. - mówi. 

Różne wyroki w tych samych sądach 

Z kolei Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych RP, zapewnia, że nieraz w podobnych historiach zapadają różne 

wyroki. 

- Bywa, że ludzie służyli w tej samej formacji i jeden wygrywa sprawę  

w sądzie, a inny przegrywa - mówi Czarnecki i dodaje, że różne wyroki zapadają 

przed sądami m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie.  

Sprawę przed sądem przegrał np. 94-letni rencista, który przez ponad 30 lat 

był szeregowym milicjantem. Przed obniżką miał 2,1 tys. zł renty, po obniżce - 

1,1 tys. zł. 

Przegrała też sekretarka pracująca w UOP. Świadczenie zmniejszono  

jej z 3 tys. zł do 1,5 tys. zł. 

- Muszę jednak przyznać, że większość sędziów wnikliwie bada każdy 

przypadek i nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej. Niestety, z danych 

sądowych wynika, że ok. 4 tys. osób nie doczeka się wyroku, bo zmarło - zaznacza 

Gaładyk. 

 


