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ZDJĘCIA 

Generał Mirosław Gawor, szef BOR, podczas wizyty prezydenta USA George'a Busha w 

Polsce w 2001 r. (Fot. Sławomir Kamiński / AG) 

 

 

Gen. Mirosław Gawor, szef BOR w latach 1991-2001, odpowiedzialny za 

ochronę większości pielgrzymek Jana Pawła II, otrzymał właśnie decyzję o 

obniżeniu emerytury w ramach dezubekizacji wprowadzonej przez rząd Prawa i 

Sprawiedliwości. 

http://wyborcza.pl/7,75398,21981879,dezubekizacja-generala-gawora.html
http://wyborcza.pl/51,75398,21981879.html?i=0
http://wyborcza.pl/51,75398,21981879.html?i=0


- Jeżeli objęli tym nawet generała Gawora, to znaczy, że dla nikogo z nas nie ma 

nadziei. Nikomu nie odpuszczą  - mówi wysoki rangą oficer Biura Ochrony Rządu, który też 

czeka na decyzję ws. swojej emerytury. 

- To po prostu hańba i wstyd dla państwa polskiego. Gawor ochraniał wszystkie rządy 

w pierwszej dekadzie niepodległej Polski. Jan Paweł II osobiście prosił, żeby to właśnie 

Mirek zajmował się jego bezpieczeństwem. Był dobry dla papieża, ale nie jest dobry dla 

Błaszczaka - stwierdza gen. Marian Janicki, szef BOR w latach 2007-2012, również 

zagrożony dezubekizacją. 

Gen. Gawor w poniedziałek dostał pismo z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 

Urząd w jednym zdaniu informuje go o "ponownym ustaleniu wysokości emerytury" 

wyliczonym na podstawie informacji z IPN oraz znowelizowanej "ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym" funkcjonariuszy policji i służb specjalnych. 

Generalską emeryturę, którą pobierał od 2002 r., obniżono mu do 1716 zł miesięcznie 

na rękę. Decyzja wejdzie w życie 1 października 2017 r. 

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak nie skorzystał w przypadku Gawora z możliwości 

odstąpienia od decyzji, chociaż przepisy wprowadzone pod koniec 2016 r. mówią, że z 

dezubekizacji mogą być wyłączeni funkcjonariusze, którzy w trakcie służby po roku 1989 

zasłużyli się dla państwa. 

Mirosław Gawor jest dla oficerów BOR postacią legendarną. Pracę zaczynał w 1981 r. 

w Milicji Obywatelskiej, po studiach przeszedł do BOR. Wprowadził formację w nowe czasy, 

wypracowywał zasady współpracy ze służbami ochronnymi NATO. Jako szef BOR był 

akceptowany przez wszystkie rządy od 1991 r. łącznie z prawicowymi Jana Olszewskiego i 

AWS. Na parę miesięcy (1997) musiał odejść ze stanowiska odsunięty przez rządzący 

wówczas Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

Uczestniczył w ochronie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. W 

pierwszej, jeszcze w czasach peerelowskich, jako zwykły funkcjonariusz, w późniejszych - 

jako bezpośrednio odpowiedzialny za ochronę papieża. 



Ustawa dezubekizacyjna jest koronnym projektem MSWiA kierowanego przez 

działaczy PiS Mariusza Błaszczaka i Jarosława Zielińskiego. Przewiduje ona radykalne 

obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszom (maks. 1716 zł, min. 830 zł), którzy choć jeden 

dzień przepracowali w strukturach bezpieczeństwa PRL. 

Co ważne, do 2016 r. BOR nie był zaliczany do "organów totalitarnego państwa". Do 

katalogu tych organów IPN dopisał Biuro dopiero po objęciu władzy przez PiS. 

Dezubekizacja budzi sprzeciw solidarnego środowiska służb i mundurowych 

związków zawodowych. Związkowcy bronią kolegów, z którymi zaczynali służbę i którym 

kiedyś obiecano "odpuszczenie win" za lojalność wobec wolnej Polski.  

Zieliński, Błaszczak i politycy PiS nie ustępują. Chwalą się, że dezubekizacja 

"naprawia krzywdy", a objętych nią funkcjonariuszy nazywają "oprawcami" i "mordercami". 

Ustawa obejmie ponad 30 tys. b. funkcjonariuszy i ich rodziny. Na kilku 

demonstracjach przeciwko ustawie, które odbyły się pod Sejmem, gen. Gawor zabierał głos, 

przypominając obietnice, które państwo składało jemu i jego ludziom po 1989 r. 

Większość objętych ustawą funkcjonariuszy odwoła się do sądu. Wspiera ich w tym 

m.in. rzecznik praw obywatelskich. 

ROZMOWA Z GENERAŁEM MIROSŁAWEM GAWOREM 

Czy będzie się pan odwoływał od decyzji MSWiA? 

- Oczywiście. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko mnie, to chciałbym być po prostu 

sprawiedliwie osądzonym. Na razie zastosowano wobec nas odpowiedzialność zbiorową, 

skrzywdzono ludzi, którzy swoje najlepsze  lata oddali Polsce. Również moich podwładnych, 

których w 1990 r. przekonywałem, że mogą zaufać państwu. Czuję się za nich 

odpowiedzialny, bo przez to, co mówiłem, zostali w służbie. Teraz się im odpłaca. Nie chcę 

mówić, że robi to państwo polskie, bo ludzie, którzy to robią, nie powinni być utożsamiani z 

państwem polskim. 



A czy zwróci się pan do ministra Błaszczaka o wyłączenie z dezubekizacji? 

- Rozumiem niektórych kolegów, którzy liczą na wyłączenie z ustawy. Jeden z 

naszych oficerów jest w ciężkim stanie w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym. Jego 

miesięczny pobyt tam kosztuje 4 tys. zł. Teraz zmniejszono mu emeryturę do 1700 zł. 

Zadzwonił też do mnie kierowca przyjęty do BOR w lipcu 1989 r. Jemu też obcięli emeryturę. 

To są dramatyczne przypadki... 

Gdyby minister chciał mnie wyłączyć,  toby to zrobił bez mojego wniosku. Wystąpię 

teraz z takim pismem, lecz tylko dlatego, że muszę wyczerpać całą drogę prawną. Ale 

zarówno dla mnie, jak i oficerów, których znam, proszenie o łaskę to jest dyskomfort. 

Świadczy o nas nasza służba. Wśród odznaczeń mam francuską Legię Honorową i najwyższe 

odznaczenia polskie. Dostałem je nie na wniosek gen. Kiszczaka, tylko ministrów 

niepodległej RP - Milczanowskiego i Biernackiego.  

Mam wątpliwości, czy tacy panowie jak Błaszczak czy Zieliński są w stanie ocenić 

przebieg mojej służby. Za moich czasów BOR nikogo nie pobił i nie zamordował. Pod ich 

kierownictwem policja zabiła człowieka w komisariacie. 

 


