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Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał,  

że Polska narusza prawa obywateli do sądu i efektywnego 

odwołania od wyroku. Pan Ireneusz wywalczył odszkodowanie 

oraz w końcu odzyskał swoją pierwotną emeryturę. - Kolejne 

odszkodowania mogą być wyższe - mówi Zdzisław Czarnecki,  

szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zdaniem 

obecnych władz ma przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu 

totalitarnego. 
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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. 

Ugoda z rządem 

Jednym z poszkodowanych jest pan Ireneusz, były milicjant, którego 

ukarano obniżką emerytury tylko za to, że przez dwa lata studiował w Wyższej 

Szkole Oficerskiej w Legionowie, która podlegała pod Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych. Nie miało znaczenia, że mężczyzna przez 26 lat już w wolnej 

Polsce był wzorowym policjantem. 

Pan Ireneusz już w 2017 r. odwołał się do sądu w sprawie zaniżonej 

emerytury. Sąd jednak postanowił zawiesić wydanie wyroku do czasu wydanie 

orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, czy dezubekizacja 

jest zgodna z konstytucją, czy nie. 

Były milicjant odwołał się do Sądu Apelacyjnego, ale nic to nie dało.  

W końcu mężczyzna w 2021 r złożył skargę na przewlekłość postępowania 

sądowego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Ważne! Trybunał nie wypowiadał się o samej dezubekizacji,  

ale o procedurach. Ale właśnie w ten sposób Polakowi udało się wygrać. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że długotrwałe zawieszenie 

spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza  

art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z naruszeniem prawa 

do sądu i przekroczeniem czasu do uzyskania rozstrzygnięcia, a także  

art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z brakiem 

efektywnych środków odwoławczych na długi czas oczekiwania na 

rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. 

Mężczyźnie przyznano 2040 euro odszkodowania. Był to wynik ugody 

między panem Ireneuszem a polskim rządem reprezentowanym przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Będą kolejne skargi do Trybunału 



Co ciekawe, gdy tylko pan Ireneusz złożył skargę do Strasburga,  

Sąd Okręgowy w Warszawie odwiesił jego postępowania i przywrócił 

mężczyźnie pełną emeryturę. Bez czekania na oceny zgodności z konstytucją.  

W czerwcu 2022 r. wyrok ten potwierdził Sąd Apelacyjny. 

- Widać wystraszyli się skargi do Strasburga i momentalnie wznowiono 

procedowanie mojej sprawy - mówi pan Ireneusz. 

I dodaje: - Dlatego zgodziłem się na ugodę, bez domagania się wyższego 

odszkodowania. 

Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP: 

- Po tym pierwszym korzystnym wyroku spodziewam się zalania Trybunału 

skargami Polaków. I bardzo dobrze, ludzie nie mogą pięć lat czekać na wyrok. 

Kolejne odszkodowania mogą być wyższe. 

Przyłębska wciąż bez decyzji 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze w ubiegłym roku potwierdziło 

"Wyborczej", że do Trybunału w Strasburgu wpłynęły 23 skargi na 

dezubekizację. Nie wiadomo, ile ich jest dzisiaj. Ministerstwo nie odpowiedziało 

na nasze pytania. 

Wszystkie skargi dotyczą m.in. przewlekłości postępowań krajowych. 

Skarżący się emeryci powołują się w skargach na art. 6 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, według którego każdy ma prawo do sprawiedliwego 

i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. 

Tymczasem, mimo że ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od pięciu 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. 

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. 1 338 zł brutto). 

 


