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Działanie polskiego państwa związane z ustawą dezubekizacyjną 

łamie prawa człowieka — taką decyzję podjął  

w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 

Chodzi głównie o zbyt długi czas oczekiwania na 

rozstrzygnięcie sprawy, gdy osoba, której obniżono emeryturę, 

odwołuje się od tej decyzji. A sprawy są zawieszane, bo od 2018 r. 

TK kierowany przez Julię Przyłębską nie może podjąć decyzji  

w sprawie dezubekizacji. 

Od 2018 r. TK kierowany przez Julię Przyłębską nie może podjąć decyzji w sprawie 

dezubekizacji. - Wojciech Olkuśnik / PAP 
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• Złamanie art. 6 oraz art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

mówiących o prawie do sądu i prawie do skutecznego odwołania się na 

długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie TK — taki wyrok w sprawie 

przeciwko polskiemu rządowi wydał w czwartek Europejski Trybunał 

Praw Człowieka (ETPCz) 

• Chodzi o sprawę dezubekizacji. Skarżący, były milicjant, w PRL 

pracownik MSW, a w wolnej Polsce zatrudniony przez Urząd Ochrony 

Państwa — czyli pozytywnie zweryfikowany — miał na mocy ustawy 

dezubekizacyjnej autorstwa PiS emeryturę obniżoną o połowę. 

Odwołał się do sądu, ten jednak przez trzy lata nie rozpoznał sprawy 

• Proces został zawieszony, bo sąd czekał na decyzję TK w sprawie 

zgodności ustawy dezubekizacyjnej z konstytucją. Trybunał sprawą 

zajmuje się od lutego 2018 r. — do dziś nie zdołał wydać 

rozstrzygnięcia 

•  — Oczywistym jest, że możemy się spodziewać kolejnych wyroków 

ETPCz, z rozstrzygnięciami analogicznymi do tych, o jakich trybunał 

zawyrokował w czwartek — mówi Onetowi dr Marcin Szwed  

z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

 

 

Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału 

Konstytucyjnego narusza prawa człowieka — taką decyzję podjął  

w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz). Chodzi  

o uchwaloną przez PiS ustawę dezubekizacyjną. Na jej mocy obniżono 

emerytury i renty około 40 tys. osób, także tym, które w wolnej Polsce zostały 

pozytywnie zweryfikowane. Cięcia objęły też renty dla rodzin poległych 

funkcjonariuszy, nawet jeśli zginęli w służbie III RP. 

 

Jedną z osób pozytywnie zweryfikowanych w wolnej Polsce był były 

milicjant, pracownik MSW w PRL, a po 1990 r. pracownik Urzędu Ochrony 

Państwa. Złożył on skargę do ETPCz, gdy po obniżeniu mu emerytury o połowę 

— z około 4 do 2 tys. zł — warszawski sąd okręgowy zawiesił postępowanie  

po jego skardze, bo czekał, aż decyzję w sprawie ustawy dezubekizacyjnej 

podejmie Trybunał Konstytucyjny. Do TK sprawa trafiła w lutym 2018 r., 

wskutek pytań prawnych zadanych właśnie przez stołeczny SO.  
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Tyle że do dziś kierowany przez Julię Przyłębską sąd konstytucyjny nie 

zdążył podjąć decyzji w tej sprawie. 

W przypadku skarżącego, w sprawie którego ETPCz wydał w czwartek 

korzystną dla niego decyzję, warszawski SO nie rozpoznał jego sprawy  

od 2018 do 2021 r. — wciąż była zawieszona, w oczekiwaniu na decyzję TK.  

W końcu, w 2021 r. postępowanie przed warszawskim SO zostało wznowione, 

mimo braku wyroku TK. Sąd uchylił wtedy zaskarżoną decyzję o obniżeniu 

świadczeń należnych skarżącemu, przywrócił mu obniżoną emeryturę i zasądził 

wyrównanie strat z okresu, gdy skarżący walczył o swoje prawa w sądzie. 

Bohater tej sprawy złożył także skargę do trybunału w Strasburgu, a ten uznał, 

że ewidentnie naruszone zostało prawo tej osoby do sądu. Więcej, ETPCz 

stwierdził również, że w polskim systemie prawnym powinien pojawić się 

mechanizm, pozwalający na skuteczne odwoływanie się w sytuacji,  

gdy TK ewidentnie działa w sposób przewlekły i długie lata nie rozpoznaje 

sprawy. 

Ekspert: będą kolejne takie wyroki 

Ten wyrok to czubek góry lodowej, bo, jak pisaliśmy, ustawa 

dezubekizacyjna objęła około 40 tys. osób. 

— Oczywistym jest, że możemy się spodziewać kolejnych wyroków 

ETPCz, z rozstrzygnięciami analogicznymi do tych, o jakich trybunał 

zawyrokował w czwartek — mówi Onetowi dr Marcin Szwed z Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka. — Ta sprawa, którą teraz trybunał w Strasburgu 

rozstrzygnął, została mu zakomunikowana z 22 innymi, podobnymi sprawami,  

w których także przyczyną skargi było zawieszenie postępowania w związku  

z oczekiwaniem na decyzję TK — wyjaśnia. — W tych pozostałych jeszcze 

wyroku nie ma, ale pewnie będzie i możemy się spodziewać takich samych 

rozstrzygnięć, skoro mamy podobny stan faktyczny — wskazuje dr Szwed. 

Podkreśla, że konsekwencją wyroku trybunału w Strasburgu powinno być 

m.in. stworzenie przez polskie władze sprawnego mechanizmu, pozwalającego 

składać skuteczne skargi na zbyt długie rozpoznawanie spraw przez TK.  

— Tyle teoria, jednak praktyka pokazuje, że wyroki trybunału w Strasburgu są 

przez polskie władze traktowane co najmniej wybiórczo — mówi. — Jednak 

warto zaznaczyć, że w części innych krajów europejskich, na przykład  

w Niemczech, taka skarga na bezczynność czy raczej przewlekłość działań 

tamtejszego sądu konstytucyjnego funkcjonuje — zaznacza prawnik z HFPC. 
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— W mojej ocenie wszystkie sądy, które mają do czynienia ze skargami 

osób, którym obniżono emerytury czy renty na mocy ustawy dezubekizacyjnej, 

powinny już dawno te sprawy odwieszać i orzekać bezpośrednio na podstawie 

konstytucji oraz na podstawie uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego z jesieni 

2020 r. — mówi dr Szwed. 

— Powinny to zrobić, bez oglądania się na TK, któremu nie wystarczyło 

cztery i pół roku, by wydać rozstrzygnięcie w tej sprawie. Skoro przez tak długi 

czas nic się w TK nie dzieje, to to już można kwalifikować jako odebranie 

skarżącym prawa do sądu. Dlatego nie ma sensu dłużej na ten wyrok polskiego 

trybunału oczekiwać, polskie sądy muszą brać sprawy w swoje ręce — podkreśla 

dr Szwed. 

TK i dezubekizacja. Niekończąca się historia 

Cztery i pół roku — tyle czasu Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sprawą 

pytań prawnych dotyczących ustawy dezubekizacyjnej, którą PiS przeforsował  

na słynnym "posiedzeniu Sejmu" w grudniu 2016 r. Owo "posiedzenie" zwołano 

w Sali Kolumnowej, w której znaleźli się niemal wyłącznie politycy PiS — 

ponieważ Salę Plenarną okupowała protestująca opozycja. 

Ustawa zakładała, że aby obniżyć renty i emerytury tym, którzy pracowali  

w komunistycznej bezpiece lub innych formacjach, które PiS uznał za kluczowe 

w PRL, wystarczał nawet jeden dzień pracy. Nazwano to "służbą na rzecz 

totalitarnego państwa". Bez znaczenia było to, jakie zadania dana osoba 

wykonywała — czy pracowała np. jako lekarz w poradni przy ówczesnym MSW, 

jako urzędnik w wydziale paszportowym — czy też jako funkcjonariusz bezpieki 

prześladowała opozycjonistów. Na tej — wyjątkowo ogólnej — podstawie 

ukarano około 40 tys. osób, także te, które w wolnej Polsce zostały pozytywnie 

zweryfikowane. Cięcia objęły też renty dla rodzin poległych funkcjonariuszy, 

nawet jeśli zginęli w służbie III RP. 

• Niektóre historie takich osób opisywaliśmy w Onecie. Na 

przykład Wojciecha Raczuka, który zajmował się w PRL ściganiem 

pospolitych przestępców. 

Emerytury obniżono w całości nawet tym, którzy zaliczyli krótki epizod w SB, 

a większość czasu przepracowali już w III RP. Tym samym ustawa dotknęła tak 

zasłużonych policjantów jak: Piotr Wróbel (który rozpracowywał mafię 

pruszkowską i zwerbował na świadka koronnego Jarosława S. pseudonim 

Masa), Grażyna Biskupska (pierwsza kobieta, która została naczelnikiem 
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Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym w Komendzie 

Stołecznej), Wojciech Majer (były szef Biura Operacji Antyterrorystycznych) 

czy Jerzy "Zwierzak" (słynny policjant pracujący pod przykryciem, który 

odpowiadał m.in. za rozbicie gangu "Krakowiaka"). 

Ustawa została tak skonstruowana, że dotknęła nawet część byłych piłkarzy, 

którzy grali w resortowych klubach i znajdowali się na fikcyjnych etatach. 

Jednym z przykładów była legenda Wisły Kraków Leszek Snopkowski. Na mocy 

ustawy odebrano rentę wdowie po piłkarzu. Tę historię opisaliśmy  

w reportażu "Przerwana legenda". 

Blisko 24 tys. osób odwołały się do sądów od decyzji o obniżeniu uposażenia. 

I w ten właśnie sposób sprawa trafiła do Sądu Najwyższego — po pytaniach 

prawnych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.  

We wrześniu 2020 r.  siedmioosobowy skład SN uznał, że tak ogólna 

przesłanka, jak sama przynależność do PRL-owskich formacji to zbyt mało, 

by decydować o odebraniu komuś części renty lub emerytury. 
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