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WNlosEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
wrzeŚnia 2001
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
która będzie
informacji,
udostępnienie
o
się
r. (Dz. U. Nr LLz, poz. 119Bi, zwracJm
pytania:
odpowiedzią na niżej postawione

1)

2)
3)

jako faktvclny
Na podstawie jakich dokumentów źródłowych Instytut Pamięci Narodowej,
grudnia 2016
autor katalogu ,,instytucji i formacji" ujętym w ań. 1 pkt 4 ustawy z dlia 16jako
(...),
nowY art,.
r, o zmianie uriu*y o zńpatrzenii embrytalnym funkcjonariuszy Policji
Policji
13b ustawy z dnia 18 lutego t994 r. o- zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
od
(...), jako służbęna rzecz tzw, ,,totalitarnego państwa" uznaje m,in, służbę dnia
1 stycznia 1984 r. w Zarządzie ŁącznościNŚW oraz jego odpowiednikach terenowYch,
wymieniając go w grupie iednośtek wykonujących czynnościoperacyjno_techniczne
niezbędnó w działaniu Służby Bezpieczeństwa?
prosińy o *srirunie dokum'entów, z których .de iure wynikał obowiązek wykonYwania tego
rodzaju czynnościi określenie o jakie czynnoŚci operacyjno-techniczne chodzi?
znajdujących się
z jakich materiałów operacyinych, byłej służbyBezpieczeństwa,
operacyjno-technicznYch
czynnoŚci
ww.
w zasobach IpN wynika'faktyĆŹnb wykonywanie
'to
były czynnościi jacy funkcjonariusze je
przez jednostki ;i,;;; łączności?Jakie
wykonywali?

l! __l_^l__! l..L
^l]...^^lati
lub odbYwali
Czy po 1 stycznia 1984 r. funkcjonariusze pionu łącznoŚci byli szkoleni
operacyjnooraz
operacyjnych
doskonalenie zawodowe w zakresió wykonywania czynnoŚci
18 lutego
technicznych, o których mowa w art. 13b ust. 1 pkt 5 ppkt d. ustawy z dnia
tak, to
(...)?
Jeżeli
Poticji
1gg4 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
aktach
ich
w
odbicie
to
znajduje
w jakim trybie? kto i gdzie ich sŻtoliłl oraz czy
słuzbowych?
w
opiniach
osóbowych, trp. w postaciźaświadczeńbądźadnotacji

Pytania wynikają z następujących okoliczności:
gremio pionu łącznoścido
1. Nie istnieje jakikolwiek akt prawny stanowiący o zaliczeniu ln
z posiadanych
jednostek lub komórek organizacyjnycn dawńej. s]użby Bezpieczeństwa,
Że
jednoznacznie,
przez Federację Śiońur.v.Źń SłużbŃundurowyĆn np informacji wynika
a wydziały
Zarząd Łączności nie był nigdy ńtytu.ją centralną Służby.Bezpieczeństwa
obywatelskiej,
Milicji
łącrńbsci ńvłv tóieno*yńi tońoitami orginizacyjnymi

2. Zarząd Łącznościi Wydziały Łączności wykonywały usługi łącznoŚci administracyjnej dla
całegb ówczesnego resortu MsW, również-dla instytucji państwowych (prokuratu1, sądÓlv,
u.ręŹó* adminiJtracji), a przede wszystkim dla Milicji Obywatelskiej. Nie wykonYwałY
czyńności operacyjnyĆń'ani operacyjno-technicznych, o których mowa w art. 13b ust. 1Pkt
5 ppkt d. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
poiiii (...). obowiązek wykonywlnia tego rodzaju czynności nie wynikał z zarządzeń
MiniŚtra Śpraw Wewnętrznych: nr 064/72 z dnia 4 lipca L97ż r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego ZŁ MSW oraz nr 065/89 z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie zakresu
działania ZŁ MSW.

3. przy hipotetycznym założeniu, że funkcjonariusze pionu łącznoŚci wykonywali ww. czYnnoŚci
operac}jne oraz operacyjno-techniczne, powinni być szkoleni w tym zakresie,

publicznej, w
Na podstawie art. 1 ust. 1 z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r. o dostępie do informacji
przedstawione
na
odpowiedzią
związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, informacja będąca
wyzej pytanie będzie udostępniona członkom wszystkich stowarzyszeń zrzeszonYch w Federacji
Siowiizyszeń SłuZb Mundurowych RP oraz szerokiej opinii publicznej,
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji Publicznej,
wnosimy o przesianie informacji pocztą pod adres e-mail: sekretariatfssm@oP.Pl

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP
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