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WNIosEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 119B), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie odpowiedzią
na nizej postawione pytanie:

W związku z faktem, że ustawa z dnia 16.12.2016 r. zmieniła podstawę kwalifikacji
insĘtucji i jednostek, których funkcjonariu§zom drastycznie i bezprawnie obnizane są
Świadczenia ernerytalno-rentowe znosząc dotychczasowe kryterium uznania ich za organy
bezpieczeństwa państwa na rzecz zamkniętego katalogu, jakie w normatywach Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych przechowywanych w zasobach archiwalnych Instytutu odnaleziono
pozycie z treŚci których wynikało, że na Zarząd Łącznościi jego terenowe odpowiedniki
nałozono obowiązek wykonywania czynnoŚci operacyjno-technicznych, niezbędnych

w działalnoŚci Słuzby Bezpieczeństwa, co stanowiło podstawę do umieszczenia tej jednostki we
wspomnianym katalogu?

Pytanie wynika z następujących okoliczności:
Dostępne nam przepisy i inne dokumenty, na które poprzednio i obecnie powołują się
ogniwa podległego Panu Instytutu, a które były podstawą zaliczenia Zarządu Łącznoścido
jednostek wchodzących w skład organów bezpieczeństwa państwa, albo w ogóle nie stanowią
o obowiązkach Zarządu ŁącznoŚci i jego terenowych odpowiednikach, albo stanowiąc, nie
nakładają obowiązku, o którym mowa w pytaniu. Mozna z nich wyciągnąć oczywisty wręcz
wniosek, ze takiego obowiązku nie było. Między innymi nie uzasadniają go dwa kolejne
Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nra64/7ż z dnia 4,a7.1972 r w sprawie regulaminu
organizacyjnego Zarządu ŁącznoŚci oraz nr 065/89 z 1.0B.l9B9 w sprawie zakresu działania tej

jednostki.

Z kolei Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 00102 z dnia 9.12.1989 r.
w sprawie zasad działalnoŚci operacyjnej Słuzby Bezpieczeństwa w §7 pkt 1 stanowi, ze

czynnoŚci operacyjno-techniczne w zakresie niezbędnym w działalnościoperacyjnej wykonują
jednostki operacyjno-techniczne MSW i WUSW /SUSW. We wprowadzonej tym zarządzeniem

instrukcji w sprawie szczegółowych zasad działalnościoperacyjnej SB wymienione są te
jednostki, a to: Departament Techniki, Biura,,A",,B",,C" oraz odpowiadające im komórki
organizacyjne w WUSW/SUSW - §1 pkt 2.
Poprzednik tego przepisu, Zarządzenie MSW 006/70 z t.02.I97a r., sformułowań
takich nie zawiera, ale tez nie nakłada na Zarząd Łączności obowiązku wykonywania takich
czynności

Na podstawie art, 1 ust. 1 z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, informacja będąca odpowiedzią na przedstawione

wyzej pylanie będzie udostępniona członkom wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji
Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych RP oraz szerokiej opinii publicznej.
JednoczeŚnie na podstawie ań. 14 ust, 1 ww, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
wnosimy o przesłanie informacji pocztą pod adres e-mail: sekretariatfssm@op.pl
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