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- Fakt, że lustrowany nie był funkcjonariuszem SB, nie ma tu 

znaczenia. Jego służba została po latach zaliczona do służby w 

organach bezpieczeństwa państwa - mówił prokurator IPN na 

rozprawie lustracyjnej byłego pracownika wydziału łączności 

milicji. 

 

Pracownicy wydziałów łączności wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych, 

w strukturach których w latach 1983-90 znajdowały się Milicja Obywatelska  
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i Służba Bezpieczeństwa, są traktowani jak funkcjonariusze SB, choć mieli 

legitymacje milicjantów. Nadzór nad tymi wydziałami sprawowali bowiem 

zastępcy szefów WUSW ds. SB. Instytut Pamięci Narodowej uznał, że służyli  

w organach bezpieczeństwa państwa, do których zalicza się SB, a milicji nie.  

W efekcie już dwukrotnie obniżano im emerytury. 

 

Prokurator przyznaje, że sprawa jest nietypowa 

Choć niekorzystną dla nich uchwałę podjął również Sąd Najwyższy, nie chcą się 

pogodzić z zaliczeniem do SB. Złożyli oświadczenia, że nie byli 

funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy 

lustracyjnej i poddają się autolustracji. 

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbywały się cztery takie 

rozprawy. W dotyczącej Janusza Słowińskiego sąd wysłuchał mów końcowych. 

– To sprawa nietypowa. Lustrowany nie próbuje niczego zataić. Ma inny pogląd 

na sprawę niż ustawodawca, Sąd Najwyższy i IPN – mówił prokurator z IPN. 
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Przekonywał, że wydziały łączności oddano pod bezpośredni nadzór szefów SB 

ze względu na potrzeby operacyjno-techniczne i znaczenie, jakie łączność miała 

dla bezpieczeństwa państwa. 

– Fakt, że lustrowany nie był funkcjonariuszem SB, nie ma tu znaczenia. Bez 

znaczenia jest, czy miał legitymację MO, nosił milicyjny mundur czy nie. Jego 

służba została po latach zaliczona do służby w organach bezpieczeństwa 

państwa. Tak uznał ustawodawca – stwierdził prokurator IPN. I wystąpił do 

sądu u uznanie, że Słowiński złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne,  

a także – co się z tym wiąże – pozbawienie go biernego prawa wyborczego  

i możliwości pełnienia funkcji publicznych przez trzy lata. 

 

Cały czas naprawiał sprzęt do łączności 

– Prokurator nie przedstawił dowodu, że wydział łączności był jednostką 

organizacyjną SB – mówił z kolei Janusz Słowiński. Argumentował, że  

w momencie przemianowania milicji na policję w 1990 roku przeszedł z etatu 

milicyjnego na policyjny. Przekonywał też, że przed oddaniem wydziału pod 

nadzór szefa SB w 1983 roku i po tym fakcie robił w pracy to samo – naprawiał 

i dbał o sprzęt służący do łączności. 

– Uważam, że złożyłem prawdziwe oświadczenie lustracyjne – podkreślił  

na koniec. 

 
 


