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Szanowni Państwo, 

Z niepokojem obserwujemy efekty kolejnej odsłony tzw. ustawy dezubekizacyjnej, 
gdzie z wielką niesprawiedliwością traktuje się ludzi, którzy służyli swojemu 
krajowi. Nowa odsłona ustawy dotyka członków rodzin, wdowy, starszych, 
schorowanych i bezbronnych dziś ludzi.  

Adwokaci i Radcowie zatrudnieni przez Kancelarie Custos specjalizują się w 
obsłudze prawnej związków zawodowych służb mundurowych i cywilnych. Jesteśmy 
obecni w kilkunastu miastach Polski i z każdym miesiącem dochodzą kolejne 
placówki. Od wielu lat nasi prawnicy ściśle współpracują z wieloma zarządami 
wojewódzkimi i zarządami oddziałowymi związków zawodowych. Mówiąc krótko, 
arkana prawne związane ze służbami są naszym chlebem powszednim.  

Dziś wiemy, że dla wielu z Was nastał trudny czas. Rząd przygotował daleko idące 
cięcia świadczeń finansowych, które właśnie wdraża. Wiedząc że to nastąpi, już od 
kilku miesięcy przygotowujemy się na batalię w Waszym imieniu. Wraz z 
wyspecjalizowanym zespołem najlepszych adwokatów rozważaliśmy wszystkie 
możliwości prawne obrony przed tą krzywdzącą ustawą. To pozwoliło nam na 
wypracowanie mechanizmów, dzięki którym możemy dziś powiedzieć: jesteśmy w 
pełni gotowi, by walczyć o Wasze prawa.  

Zgłaszają się do nas pierwsi klienci. Emocjami, które ich łączą, są szok i 
niedowierzanie. Nie sądzili bowiem, że pełniąc po weryfikacji wzorową służbę, 
zostaną potraktowani zgodnie z zasadami odpowiedzialności zbiorowej. Nie będzie 
się liczyło, czy pracowali w dawnym systemie miesiąc, rok, czy 5 lat i fakt, że służąc 
narażali swoje życie już w demokratycznej Polsce. 

Zakład Emerytalno Rentowy tymczasem nie analizuje decyzji, wysyła je masowo. 
Okazuje, że ktoś pracując np. w Milicji Obywatelskiej, pełnił normalną służbę i nie 
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miał nic wspólnego z  wymienionymi w ustawie wydziałami jak W czy B. Ówczesny 
minister Spraw Wewnętrznych podpisał w 1956 r. tajny dekret, na mocy którego 
ogromna liczba osób bez swojej wiedzy była wcielana i przypisana do wymienionych 
komórek. Dzisiaj takie osoby dostają decyzje nie wiedząc nawet jakie są ich 
podstawy. 

Szanowni Państwo,  

Liczy się czas. Wprawdzie skutek prawny obniżenia emerytury, czy renty nastąpi w 
październiku, ale odwołanie trzeba złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
decyzji. To celowy zabieg, bo – jak zakładamy – zdecydowana większość 
pokrzywdzonych nie wiedząc o tym, nie odwoła się. 

Tymczasem dopiero po odwołaniu w terminie, sprawa zostanie skierowana do Sądu 
Okręgowego Pracy w Warszawie. Sąd poprosi IPN o przesłanie akt osobowych i na 
tej podstawie rozstrzygnie, czy decyzja była słuszna, czy nie.  

Inną opcją jest §8a wspomnianej ustawy, tzw. abolicja Błaszczaka. W tym zapisie 
chodzi o osoby z krótkim stażem pracy w dawnym systemie, co w rzeczywistości 
może oznaczać lata 1984-85. Wnioskujemy tak z naszych doświadczeń z pierwszą 
ustawą dezubekizacyjną. W tym przypadku możemy przygotować odpowiednie 
wnioski.  

Obecnie wszystkie sprawy są kierowane do Warszawy, więc nasza kancelaria w 
Warszawie  przygotowała najsilniejszy skład adwokatów. 

Prosimy wszystkich którzy otrzymali decyzje o kontakt z naszą kancelarią. Wszelkie 
porady i konsultacje telefoniczne w tym zakresie są bezpłatne. 
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Najważniejsze informacje w skrócie: 

Otrzymałeś/aś decyzje z ZER natychmiast dzwoń, nie czekaj, sporządzimy 
odwołanie. 

Odwołanie nie pomogło, idziemy do sądu I instancji. 

Przygotowujemy i składamy wniosek o abolicję do ministra Błaszczaka zgodnie z  
§ 8a 

KONTAKT  7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
TEL. 736 000 602, 22 479 59 55  
Mail: biuro@kancelariecustos.pl 

Kancelarie Custos Sp. z o.o. 
Concept Tower ul. Grzybowska 87 
00-884 Warszawa 
www.kancelariecustos.pl  
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