Warszawa, 16 marca 2019 r.
Koleżanki i koledzy!
Represjonowani!
Mija kolejna miesięcznica uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, piszę
więc znowu do Was, by zdać relację z tego co słychać w naszej sprawie.
Z żalem informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez FSSM
odnotowano 56 ofiar ustawy represyjnej.
Cześć ich pamięci!
28 lutego miałem zaszczyt wziąć udział w zebraniu stowarzyszenia Nasz
Światowid. Głównym gościem byłych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu był
były wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który jeszcze
raz potwierdził wolę przywrócenia utraconych świadczeń wszystkim
poszkodowanym w wyniku ustawy represyjnej.
7 marca, z inicjatywy lokalnej organizacji SLD, odbyło się spotkanie
w Otwocku, na które przyszli zarówno emeryci mundurowi, jak również
sympatycy SLD. Zreferowałem sytuację środowiska osób poszkodowanych oraz
przedstawiłem plany polityczne związane z powołaniem Koalicji Europejskiej.
15 marca w Poznaniu odbyło się spotkanie, w którym poza mną udział
wziął gen. Marek Dukaczewski i prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki.
Gospodarze z SLD i organizacji emeryckich zadbali, by na sali była szeroka
reprezentacja emerytów mundurowych, zarówno policyjnych jak i wojskowych.
Na wszystkich spotkaniach z nadzieją poruszano temat powstania Koalicji
Europejskiej. Głosy entuzjastyczne przeważały nad nielicznymi krytycznymi.
Dominowała opinia, że wspólna lista partii demokratycznych jest w interesie
osób poszkodowanych ustawą represyjną.
Wiele osób pytało o rozstrzygnięcia sądowe, które rzekomo miały być
przełomowe dla naszej sprawy. Niestety, nie ma żadnego przełomu w sprawie
emerytur mundurowych. Wygrany proces dotyczy byłego funkcjonariusza SB
Augustyna Skitka, który służył w departamencie IV. Augustyn Skitek w latach
80. w Gorzowie współpracował z Kościołem, przekazując razem z dwoma
kolegami, tajne informacje kapelanowi gorzowskiej „Solidarności" księdzu

Witoldowi Andrzejewskiemu. 4 marca Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił
decyzję MSWiA o zmniejszeniu emerytury Skitka. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd orzekał w oparciu o ustawę z 16 grudnia 2016 roku i zastosował art. 15c tej
ustawy, gdzie w punkcie 5 napisano: „Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się
(obniżenia emerytur – przyp. AR), jeżeli osoba, o której mowa w tych
przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła
współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz
niepodległości Państwa Polskiego.” A więc A. Skitek odzyska swoją emeryturę
tylko i wyłącznie dlatego, że w latach 80. wbrew przysiędze i niezgodnie
z prawem wynosił tajne informacje do osób, które miał inwigilować. To może
być dobra informacja dla dosłownie kilku osób, gdyż w Służbie Bezpieczeństwa
przypadki zdrady były nadzwyczaj rzadkie. Sąd zastosował, jak już
wspomniałem, art. 15c ustawy z 16 grudnia 2016 roku.
Ten sam Sąd Okręgowy 24 stycznia 2018 roku wydał postanowienie,
w którym zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym,
czy art. 15c ustawy z 16 grudnia 2016 roku jest zgodny z Konstytucją!
To postanowienie spowodowało, że wszystkie sprawy odwoławcze emerytów
mundurowych zostały zamrożone. W uzasadnieniu do tego postanowienia
Sąd Okręgowy w Warszawie wielokrotnie powtarza, że „nie ma możliwości
dokonania samodzielnej oceny zgodności lub niezgodności powoływanych
przepisów ustawy z Konstytucją RP”, dlatego zwraca się do TK z pytaniem
prawnym.
Mamy zatem do czynienia z kuriozalną sytuacją. Najpierw zawieszono
wszystkie sprawy odwoławcze, bo sędziowie nie wiedzieli czy art. 15c ustawy
jest zgodny z Konstytucją, a potem w jednostkowym wypadku, na podstawie
tego samego artykułu, wyłączono spod ustawy zasłużonego dla biskupów
funkcjonariusza. Czasem trudno się połapać w logice, jaką kierują się polskie
sądy. W tym przypadku trudno nie odnieść wrażenia, iż mamy do czynienia z
ogromną niesprawiedliwością.
Najbliższe zaplanowane spotkania będą miały miejsce w Katowicach,
Olsztynie, Kętrzynie, Mrągowie i Krakowie. Szczegółowe informacje
znajdziecie na stronie internetowej FSSM i stronach lokalnych organizacji SLD.
Postarajcie się być. Ja będę na pewno.
Andrzej Rozenek

