Nie byłem UB-ekiem!

Przypomnijmy, że po uchwaleniu tzw. ustawy dezubekizacyjnej, obniżającej emerytury i renty za pracę w „instytucjach
pracujących na rzecz ustroju totalitarnego państwa”, IPN przejrzał i skontrolował dokumenty niemal 200 tys. osób. Co piąty z
nich został uznany za ubeka. Wśród nich znaleźli się również sportowcy z wielu klubów milicyjnych, m.in. piłkarze z legendarnej
drużyny Kazimierza Górskiego – mistrzowie olimpijscy z Monachium 1972 i trzecia drużyna mistrzostw świata z 1974.
Proces swoistego "udowadniania", że nie był UB-ekiem przechodzi sportowiec bydgoskiej "Polonii" Leszek Tillinger, a co
opisała bydgoska "Wyborcza"
Niedawno posła Janusza Zemke poinformował w swoim piśmie do ministra MSWiA inny dotknięty niesprawiedliwą ustawą tzw.
dezubekizacyjną pracownik b. Milicji Obywatelskiej, później Policji.
Zgromadzone dokumenty liczą po kilkadziesiąt stron dowodów i zaświadczeń.
"Szanowny Panie Ministrze.
W dniu 25 stycznia 20018 r., obejrzałem Pańskie wystąpienie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Z mównicy, kilkakrotnie podkreślał Pan, że nie zostały odebrane emerytury milicjantom:
„Pani poseł z Klubu Parlamentarnego PSL… Przepraszam, pani poseł, która mówiła o tym, że odbieramy wysokie emerytury
milicjantom… Pani poseł Pasławska. No, pani poseł, proszę doczytać. (Poruszenie na sali) Nie odbieraliśmy żadnych emerytur
milicjantom, tylko dotyczyło to funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, SB. Tego
dotyczy ustawa dezubekizacyjna. (Poruszenie na sali) Proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej i proszę zastanowić się
nad tym, co pani mówi.”
(ze sprawozdania stenograficznego z 57. posiedzenia Sejmu
RP, 25 stycznia 2018 r., s.54)
Szanowny Panie Ministrze.
W dniu w 3 lutego 1989 r. świadomie napisałem podanie do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łodzi
(Załącznik 3), a 1 maja 1989 r. Rozkazem Personalnym nr 0453 zostałem przyjęty do służby przygotowawczej w Milicji
Obywatelskiej w Łodzi (Załącznik nr 4). W dniu 10 maja 1990 r. zgodnie z Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 USTAWA z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (z 1990 r. jak i chwili obecnej):
Art. 146. 1. Z chwilą utworzenia Policji Milicja Obywatelska zostaje rozwiązana.
Art. 149. 1. Z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej jej funkcjonariusze stają się policjantami.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy do dnia 31 lipca 1989 r. byli
funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa.
Art. 153. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Milicji Obywatelskiej” i „funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej”,
należy przez to rozumieć „Policję” i „policjantów”.
Ten fakt potwierdza wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 01 (Załącznik 5). Także aktualnie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
potwierdza te oczywiste fakty (Załącznik 6).
Chciałbym przypomnieć o Konstytucji RP, która w preambule stwierdza: "W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku (ja zostałem przyjęty do służby w Milicji
Obywatelskiej 1989 r.) możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie
podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra
wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość
okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartościach, (...)".
(...)
W załączniku nr 7 przedstawiam Zaświadczenie z IPN, iż moje dane osobowe nie figurą wśród funkcjonariuszy organów
bezpieczeństwa.
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, moja służba przygotowawcza w WUSW
w Łodzi oraz stanowisko etatowe nie są tam wymienione. Załącznik nr 8 przedstawia pismo Ministra Spraw Wewnętrznych z up.
Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu do Pana Marka Kuchcińskiego,
Marszałka Sejmu RP, gdzie także Pan Minister stwierdza, że "art.13b nie obejmuje funkcjonariuszy na etatach Milicji
Obywatelskiej".
Nasuwa się pytanie: dlaczego Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA odebrał mi emeryturę?"
z poważaniem
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 2 lutego 2018 r.
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