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Warszawa, dnia 10 września 2021 roku 

Stowarzyszenie Generałów Policji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Domaniewska 36/38/ lok.119A 

02-672 Warszawa 

KRS: 0000216775 

 

Pan dr hab. Marcin Wiącek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

 

 Działając w imieniu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwracam się z prośbą o objęcie zainteresowaniem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 

kierowanego przez Pana Profesora, problemów związanych z postępowaniami 

lustracyjnymi kierowanymi wobec oficerów i emerytowanych oficerów Policji – 

absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w związku z odbywaniem przez nich 

studiów zawodowych w tej szkole, która przez bardzo krótki okres od 1 października 1989 

r. do 31 lipca 1990 r., tj. już po „wyborach czerwcowych” 1989 roku była Wydziałem 

Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych. 

 

 Z otrzymywanych przez Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej 

Polskiej informacji wynika, że w ostatnim okresie w stosunku do wielu oficerów  

i emerytowanych oficerów Policji wszczynane są postępowania lustracyjne pod zarzutem 

tzw. „kłamstwa lustracyjnego” w związku z nieujawnieniem w oświadczeniach 

lustracyjnych studiów na Wydziale Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw 

Wewnętrznych. Ze względu na bardzo krótki okres funkcjonowania policyjnej szkoły  

w Szczytnie w ramach Akademii Spraw Wewnętrznych, wielu z lustrowanych oficerów 

po zakończeniu nauki otrzymało dyplomy ukończenia Wyższej Szkoły Policji oraz 

złożyło ślubowania wobec Prezydenta RP ślubowania jako oficerowie Policji. W ramach 

Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych 

kontynuowano kształcenie oficerów milicji, z takim samym programem kształcenia co 

uprzednio funkcjonująca Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Franciszka Jóźwiaka 

„Witolda”. Szkolenie miało charakter czysto milicyjny i nie miało nic wspólnego  

z działalnością organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej. 

Ustawodawca w ustawie lustracyjnej nie zdecydował się na zakwalifikowanie służby  

w Milicji Obywatelskiej, ani studiów zawodowych w WSO im gen. Franciszka Jóźwiaka 
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„Witolda” jako służby w organach bezpieczeństwa Państwa. Tym samym nielogiczne  

i podważające racjonalność ustawodawcy byłoby traktowanie studentów tej uczelni 

policyjnej/milicyjnej, funkcjonującej na przełomie 1989/1990 jako Wydział Porządku 

Publicznego ASW, za służbę w organach bezpieczeństwa PRL.  

 

Nadmienić należy, że w ustawie z dnia 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, Straży Marszałkowskiej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, w art. 13b ust. 1 pkt 5e tiret 5 uznano, że słuchacze Akademii 

Spraw Wewnętrznych, którzy pełnili służbę w Milicji Obywatelskiej, a nie SB, nie pełnili 

służby na rzecz totalitarnego państwa. W trakcie prac nad tą ustawą sam Prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznał, 

że zaliczenie słuchaczy Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie jako organu 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy lustracyjnej, jest 

krzywdzące (publicznie dostępne pismo Prezesa IPN-KŚZpNP z dnia 19 sierpnia 2016 

roku znak. BPRV-0241-2(1)/16). Wbrew temu stanowisku, Biuro Lustracyjne IPN kieruje 

w ostatnim okresie liczne wnioski o wszczęcie postępowań lustracyjnych wobec byłych 

studentów – słuchaczy tej szkoły, a w ich następstwie niektóre sądy wydają orzeczenia 

uznające osoby poddane lustracji, za kłamców lustracyjnych. Konsekwencją jest 

pozbawianie praw publicznych kolejnych osób poddanych lustracji i eliminowanie ich  

z życia publicznego, nie mówiąc już o naruszeniu czci i honoru oficerów Policji.  

 

Według przekazanych nam informacji, w ramach prac Biura Pana Rzecznika 

prowadzone są analizy, mające na celu wystąpienie z pytaniem prawnym do Sądu 

Najwyższego w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów lustracyjnych  

w powyższych kwestiach. W ocenie Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej 

Polskiej inicjatywa taka jest wysoce wskazana w celu ochrony praw i wolności osób 

poddanych lustracji, zważywszy na znaczące rozbieżności w orzecznictwie. I tak np. Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu w orzeczeniach w sprawach o sygn. II AKa 16/12 oraz II AKa 

44/21 słusznie uznał, że okres studiów na WPP ASW nie może być służbą w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy lustracyjnej, podczas gdy szereg orzeczeń sądowych z obszarów 

innych apelacji, szczególnie białostockiej, prezentuje odmienną linię orzeczniczą, 

nieuwzględniającą rzeczywistego charakteru tych studiów, co abstrahuje zarówno  

od założenia racjonalności ustawy, jak i może prowadzić do zafałszowania historii,  

ale przede wszystkim istotnie godzi w prawa i wolności obywateli.  
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Mając na względzie fakt, że inicjowane postępowania dotyczą osób pełniących 

funkcje publiczne, wydanie w stosunku do nich prawomocnych orzeczeń pozbawia  

je praw wyborczych i pełnienia funkcji publicznych. W wielu przypadkach, ewentualne 

późniejsze korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego nie będą w stanie naprawić 

uszczerbku doznanego przez osoby niesłusznie uznane za „kłamców lustracyjnych”.  

 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie  

II KK 4/16, „stosowanie wobec obywatela sankcji za domniemane naruszenie 

obowiązków prawnych, w sytuacji, gdy obowiązków tych nie da się uzasadnić ochroną 

jakichkolwiek istotnych wartości czy dóbr prawnych, prowadzi do naruszenia 

konstytucyjnej zasady proporcjonalności określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.”  

Ani z Konstytucji RP, ani z celów ustawy lustracyjnej nie sposób wywieźć obowiązku 

ujawniania okresu studiów na Wydziale Porządku Publicznego ASW w Szczytnie, skoro 

studia te nie wiązały się z godzeniem wartości wskazane w ustawie lustracyjnej.  

 Tym samym, mając na względzie jak najpełniejsze odzwierciedlenie zasad wyrażonych 

w Konstytucji RP, w procesie stosowania ustawy lustracyjnej, konieczne  

jest dokonywanie prokonstytucyjnej wykładni jej przepisów.   

 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wystąpienie przez Pana 

Profesora z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 

pkt 6 ustawy lustracyjnej, a także o przystąpienie do spraw przed Sądem Najwyższym 

zainicjowanych na skutek kasacji lustrowanych byłych studentów Wydziału Porządku 

Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych. Wierzymy, że autorytet 

Pańskiego Urzędu przyczyni się do zwiększenia gwarancji konstytucyjnych w procesie 

stosowania ustawy lustracyjnej oraz zapewni jednolitą, prokonstytucyjną wykładnię 

omawianych przepisów.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

nadinsp. w st. spoczynku Adam Rapacki 

Prezes Zarządu  

Stowarzyszenia Generałów Policji RP 
 


