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Około 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL może mieć
obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W tylu
przypadkach IPN potwierdził dotąd fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego
państwa – potwierdza kwerenda w Archiwum Instytutu.
W ramach realizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późniejszym zmianami) z
wnioskami do Instytutu Pamięci Narodowej wystąpiły: Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
(cztery wnioski) oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej (pięć wniosków).
Co do wniosków skierowanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW – 9 czerwca 2017
r. Archiwum IPN zakończyło realizację wniosku z 10 lutego br., zawierającego dane osobowe

191 680 byłych funkcjonariuszy. Na podstawie dokumentacji osobowej przechowywanej w IPN:
wystawiono i przesłano do Zakładu 48 666 informacji o przebiegu służby,
potwierdzających fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa, o której
mowa w art. 13 b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym;
udzielono odpowiedzi, że analiza dokumentacji osobowej 33 517 byłych
funkcjonariuszy wymienionych we wniosku nie pozwala na stwierdzenie, że pełnili
oni służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13 b ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym;
poinformowano, że w przypadku 109 497 osób, po kwerendzie przeprowadzonej w
dostępnych i aktualizowanych pomocach ewidencyjnych Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nie
odnaleziono dokumentów osobowych.
Pozostałe, uzupełniające wnioski ZER MSW, przesłane odpowiednio 15 maja br. (dotyczą
1312 funkcjonariuszy), 8 czerwca br. (212 funkcjonariuszy) oraz 10 lipca br. (dotyczą 183
nazwisk), są realizowane.

W przypadku wniosków Biura Emerytalnego Służby Więziennej – Archiwum Instytutu
zakończyło realizację wniosków z 16 marca, 10 kwietnia i 8 maja br., dotyczących 29 446
byłych funkcjonariuszy. Na podstawie przechowywanej w zasobie archiwalnym IPN
dokumentacji osobowej:
wystawiono 1483 informacje o przebiegu służby, potwierdzające fakt pełnienia
służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13 b ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym;
udzielono odpowiedzi, że analiza dokumentacji osobowej 5859 byłych
funkcjonariuszy wymienionych we wniosku nie pozwala na stwierdzenie, że pełnili
oni służbę na rzecz totalitarnego państwa;
poinformowano, że co do 22100 osób w wyniku kwerendy przeprowadzonej w
dostępnych i aktualizowanych pomocach ewidencyjnych Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie
odnaleziono dokumentów osobowych.
Realizowane są wnioski Biura Emerytalnego Służby Więziennej z 7 czerwca i 7 lipca br.,
dotyczące 107 byłych funkcjonariuszy.

