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1 ZDJĘCIE 

Marian Janicki, szef BOR (Fot. Robert Kowalewski / AG) 

MSWiA zabrało ponad połowę renty rodzinnej matce gen. 

Mariana Janickiego, szefa BOR w czasach rządów PO. 76-letnia 

Lidia Janicka została zdezubekizowana, mimo że jest inwalidką  

I grupy i nie ma ręki. Na życie ma jej teraz wystarczyć 1000 zł. 
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– Przez kilka ostatnich dni mama postarzała się o 10 lat. Ani ona, ani mój 

ojciec nigdy nikomu nie zrobili nic złego. Nie byli nawet w partii. Jestem 

człowiekiem wierzącym i nie powinienem nosić w sobie złych uczuć do 

bliźniego, ale wiem jedno: ci, którzy są odpowiedzialni za krzywdę naszych 

rodzin, odpowiedzą za to. Jeśli nie za życia, to po śmierci – mówi „Wyborczej” 

gen. Janicki. Wbrew temu, co politycy PiS mówią o rzekomo ogromnych 

świadczeniach, jakie otrzymują emerytowani funkcjonariusze służb specjalnych 

lub ich bliscy, Lida Janicka dostawała miesięcznie 2031 zł na rękę. Była to renta 

po mężu, który w latach 1980-87 pracował w Biurze Ochrony Rządu. 

Dezubekizacja kierowcy 

Włodzimierz Janicki zaczął służbę w BOR w wieku 43 lat. Wcześniej pracował 

w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie jako kierowca woził rektorów tej 

uczelni. Jeden z nich, prof. Roman Ney, awansował w 1980 r. do władz 

centralnych i zabrał ze sobą kierowcę, który dostał etat w BOR. W 1987 r. 

Włodzimierz Janicki musiał zakończyć pracę i przeszedł na rentę z powodu 

poważnej choroby serca. Gdy 10 lat później zmarł, jego żona przejęła 

świadczenie po nim. 

Decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dostała na początku 

ubiegłego tygodnia. Jej miesięczne dochody zostały obniżone do ustawowego 

minimum, które wynosi 850 zł na rękę plus 213 zł dodatku pielęgnacyjnego. 

Podstawą były opinia IPN oraz ustawa dezubekizacyjna, która wszystkim 

funkcjonariuszom pracującym choćby jeden dzień w „organach państwa 

totalitarnego” obcina świadczenia do 1700 zł netto, a tym, którzy – tak jak 

ojciec gen. Janickiego – zakończyli pracę przed rokiem 1990, do minimum. 

Dotyczy to również wdów po funkcjonariuszach, nawet jeśli zginęli oni na 

służbie. 



Dezubekizacja - duma Błaszczaka 

Ustawa dezubekizacyjna jest dumą obecnego szefa MSWiA Mariusza 

Błaszczaka. Politycy PiS mówią o niej, że „wymierza sprawiedliwość 

oprawcom”, którym nie należą się „gigantyczne” renty i emerytury. Obcięcie 

świadczeń dotyczy nawet tych funkcjonariuszy, którzy po upadku PRL 

pracowali dla wolnej Polski i według wyroku Trybunału Konstytucyjnego za te 

lata należą im się emerytury i renty zgodne z przepisami o policji i służbach 

specjalnych. Nowe prawo wchodzi w życie 1 października. Niemal wszyscy 

zdezubekizowani odwołają się od tych regulacji do sądu. 

Jak już pisaliśmy, BOR przez wszystkie lata obowiązywania w Polsce 

lustracji nie był zaliczany do struktur PRL-owskiej bezpieki. Dopiero w 2016 r. 

rząd PiS polecił IPN stworzyć kategorię „organów państwa totalitarnego”, do 

których zaliczone zostało m.in. Biuro Ochrony Rządu. 

W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS nie ukrywali, że dezubekizacja 

BOR jest odwetem za katastrofę smoleńską. Janicki był wtedy szefem Biura,  

a potem bronił formacji przed zarzutami niedopełnienia obowiązków. 

Przypominał, że w Smoleńsku razem z delegacją prezydencką zginęło aż  

9 oficerów BOR. 

Gen. Janicki również został objęty dezubekizacją, bo służbę w BOR 

zaczął pod koniec lat 80. Tak jak ojciec zaczynał jako kierowca. 

Dziewiąta ofiara dezubekizacji 

Ustawa dezubekizacyjna obejmie ponad 50 tys. emerytów i rencistów. Od 

czerwca osoby, których dotyczy nowe prawo, dostają z MSWiA decyzje 

obniżające im świadczenia. Niedawno pisaliśmy, że według danych Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych po otrzymaniu decyzji trzy osoby popełniły 



samobójstwo, a pięć zmarło na zawał lub udar bezpośrednio po otwarciu pisma 

z resortu. 

W piątek Federacja poinformowała o kolejnym tragicznym przypadku. 

Czytamy: „27 lipca kolega Antoni Wójtowicz po otrzymaniu decyzji z Zakładu 

Emerytalno-Rentowego w Nowym Sączu stracił przytomność. Żona znalazła go 

przed drzwiami do łazienki i natychmiast powiadomiła pogotowie. Zmarł w 

szpitalu. Wstępna diagnoza udar mózgu na tle nerwicowym”. Dramat tego 

funkcjonariusza dotyczy nie tylko jego. Oboje z żoną wychowują 

niepełnosprawne dziecko. Jego renta także została obniżona do ustawowego 

minimum. 

 


