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Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z siedzibą tymczasową  

w Koszalinie, zwraca się do Pana z bardzo uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy lub wskazania drogi 

w bulwersującej w naszej ocenie sprawie: 

Otóż dnia 02.11.2010 r. zwrócił się do nas z prośbą o pomoc emerytowany funkcjonariusz 

Straży Granicznej - kpt. rez. SG Stanisław Janik, który dyscyplinarnie został zwolniony ze służby w SG 

w dn. 16.12.1992r., w wyniku postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzonego z rażącym 

naruszeniem ludzkiej godności i wszelkich praw wynikających z ustawy o Straży Granicznej i przy  

pełnym zaniechaniu uczciwego i obiektywnego postępowania dyscyplinarnego, prowadzonego przez 

funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, powołanych do zbadania 

zaistniałych zdarzeń (tj. oskarżenia popełnienia przestępstwa podżegania do nielegalnego 

przekroczenia granicy RP) Rozkazem ówczesnego komendanta Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku.  

W wyniku tego postępowania podjęto decyzję o wydalenie w/w funkcjonariusza w 1993r. ze służby  

w SG.   

Prześledzenie nadesłanej do Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej pełnej dokumentacji z przebiegu postępowania jednoznacznie wynika, że wspomniane 

oskarżenie w całości było niesłuszne – co wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Nysie 

 z dn. 07.03.2000r. (sygn. Akt: II K 184/98), który stwierdza, że wydalenie ze służby było niesłuszne 

i popełnione z naruszeniem prawa. Naszą uwagę przykuł fakt nieuczciwego postępowania 

dyscyplinarnego, jakby celowo ukierunkowanego na zniszczenie człowieka. W postępowaniu tym ZG 

ZEiR SG jednoznacznie dopatruje się całego szeregu uchybień prawnych różnego rodzaju, tudzież 

nieprawidłowości i manipulacji przełożonych w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym oraz 

braku kompetencji funkcjonariuszy prowadzących omawiane postępowanie dyscyplinarne.  

Pokrzywdzony kpt. rez. SG przez 19 lat walczył, odwołując się do różnych instytucji 

praworządności o wykazanie niewinności. Obok sądownictwa zwrócił się także do ministra SWiA, 

który 31.10.2000r. wydał decyzję, w której stwierdza, że Komenda Główna SG wydaliła kpt. rez. SG ze 

służby z naruszeniem prawa. 



Wszystkie dokumenty, w posiadaniu których jest Zarząd Główny ZEiR SG potwierdzają ten 

fakt. 

Zdaniem Zarządu Głównego ZEiR SG wyrok Sądu Rejonowego w Nysie w 2000r. (w pełni 

oczyszczający w/w ze stawianych mu zarzutów) winien być dla Komendy Głównej SG powodem do 

przywrócenia do służby niesłusznie zwolnionego, dziś już emeryta SG. Tak się jednak nie stało, 

bowiem Komenda Główna SG zasłania się 5-letnim okresem, w którym można funkcjonariusza 

ponownie przywrócić do służby. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kpt. rez. SG od chwili otrzymania 

wyroku uniewinniającego nieustannie prowadzi korespondencję z KG SG o przywrócenie do służby, 

która jakby celowo pozostaje głucha i ślepa na wpływające kolejne pisma zainteresowanego. Mało 

tego jej odpowiedzi w świadomości wyrządzonej człowiekowi krzywdy, są niczym innym jak tylko 

troską o zachowanie własnej „twarzy”, niż naprawienia tego, co swoją nikczemną działalnością 

zepsuli. To stanowisko jest wysoce szkodliwe społecznie, pozbawione logiki i ludzkiego odruchu 

dobrej woli, wobec wyrządzonej krzywdy.  

 

 

Szanowny Panie Pośle, 
 

nasz kolega, członek naszego Związku, oficer Straży Granicznej został uniewinniony od 

zarzutu identycznego, jak w postępowaniu dyscyplinarnym.  W związku z tym komendant główny 

Straży Granicznej uchylił orzeczenie o ukaraniu, zaś minister SWiA wznowił postępowanie w sprawie 

zwolnienia ze służby i decyzją z dn. 31.10.2000r. stwierdził, iż decyzja o zwolnieniu kpt. rez. SG 

Stanisława Janika z roku 1993 została wydana z naruszeniem prawa. Uchylenie decyzji było 

niemożliwe, ponieważ zgodnie z art. 146 § 1 kpa, uchylenie z tej przyczyny nie może nastąpić, jeśli od 

dnia doręczenia decyzji upłynęło 5 lat. Termin ten jest jedynie przykładem szkodliwego działania 

przepisu art. 146 § 1 kpa. Dotyka on także wielu innych funkcjonariuszy Straży Granicznej  

w podobnych, bądź przybliżonych zdarzeniach. Naszym zdaniem (znając pragmatykę SG od 

wewnątrz) z całą pewnością przepis ten ogranicza ich prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia 

szkody, jaka została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 

77 Konstytucji RP). Co więcej nie ma żadnego powodu, dla którego w tego rodzaju zdarzeniach 

ustalony został okres 5-letni. Zwracamy uwagę na fakt, że w tym samym artykule 146 § 1 kpa, dla 

uchylenia decyzji z innych przyczyn, przewidziany jest termin 10-letni. Zarząd Główny Związku 

Emerytów i Rencistów SG w zaistniałej sytuacji  dostrzega potrzebę wystąpienia do Trybunału 

Konstytucyjnego o stwierdzenie przepisu art. 146 § 1 w części określającej 5-letni okres na uchylenie 

decyzji za niezgodny z Konstytucją RP. Należy zważyć, że ta sama Konstytucja w art. 2 mówi 

o zasadach demokratycznego państwa prawa, w art. 42 ust. 3 o zasadzie domniemania niewinności 

(praesumptio boni viri) i w końcu w art. 77 ust. 1 o zasadzie wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez 

Państwo. Biorąc powyższe pod uwagę takim wynagrodzeniem winno być ponowne przyjęcie do 

służby w SG. 

 

 

Szanowny Panie Pośle, 

 

zdaniem Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej nie 

dopuszczalne jest, aby w państwie prawa karać funkcjonariusza SG za czyny, których nigdy się nie 

dopuścił, a więc osoby niewinnej. Tym bardziej niezrozumiałe dla nas jest stanowisko KG SG, bowiem 

obok całego stosu przepisów prawnych jest po prostu człowiek. Człowiek i jego los, człowiek 

i wyrządzona mu straszna krzywda w demokratycznym państwie, przez organ władzy publicznej, jaką 

niewątpliwie jest Straż Graniczna. 

 



Naszemu koledze, notabene członkowi Związku EiR SG chodzi o przywrócenie do służby 

i odejście do rezerwy z należnymi honorami przysługującymi oficerowi Straży Granicznej. Dopiero ten 

fakt może spowodować uznanie całej sprawy za zakończoną. Dopiero ten fakt może wyrównać 

krzywdy jakich doznał w obliczu prawa funkcjonariusz SG, bowiem to wobec niego Straż Graniczna 

rażąco naruszyła zasady etyki zawodowej funkcjonariusza SG. Dopiero przez przywrócenie do służby 

kpt. rez. SG niesłusznie i z naruszeniem prawa, wydalonego ze służby może dać pełnię satysfakcji 

i zadość uczynienie.  

 

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w pełni solidaryzuje się z kpt. 

rez. SG Stanisławem Janikiem, bowiem mamy w swoich doświadczeniach wiele podobnych 

przypadków „likwidowania” cennych oficerów, dla których mundur był honorem, (a nie roszczeniem 

jak dla dzisiejszych młodych kadr), w imię partykularnych interesów jakieś jednostki, nie zrozumiałych 

dla ogółu. Ponadto ZG ZEiR SG chciałby udzielić naszemu koledze wszelkiego wsparcia i pomocy, 

bowiem obrona interesów pokrzywdzonego tak prawnie jak i faktycznie jest w pełni zasadna,  

a naszym statutowym i moralnym obowiązkiem jest obrona tych praw. Mamy jednak świadomość, że 

przebicie się przez równie niezrozumiałe procedury administracyjno-prawne jest ponad Związkowe 

możliwości. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do najwyższego autorytetu prawniczego w tym kraju, 

także byłego ministra SWiA oraz przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka  

z prośbą o poruszenie wszystkich możliwych mechanizmów, które przyniosłyby zadość uczynienie 

moralne, aby mundur i służba w SG nadal kojarzyła się z honorem, a nie ze  zmarnowanym życiem 

i życiową klęską. Nasze stanowisko jest także nijako obroną dobrego imienia formacji, w której 

spędziliśmy całe zawodowe życie, pod jednym tylko warunkiem, że ta formacja przyzna się do 

swojego kardynalnego błędu i uczyni wszystko, aby tę plamę wyeliminować ze swojego honoru ,po 

przez przywrócenie kpt. rez. SG Stanisława Janika do służby i pozwoli mu odejść do rezerwy w glorii 

chwały. 

 

 

Szanowny Panie Pośle, 

 

kpt. rez. SG  Stanisław Janik przez 19 lat żył w poczuciu wielkiej niesprawiedliwości 

i osobistej klęski. Czy owe 19 lat nie zasługuje wreszcie na zrehabilitowanie człowieka?, który temu 

krajowi nie uczynił żadnego zła, który swojej formacji (naszej formacji) nie naraził na szwank.  

 

Reasumując, jesteśmy młodym Związkiem, ale silnie związanym ze swoją formacją, tym 

bardziej z kolegami, którzy opuszczają jej szeregi w związku z przejściem do rezerwy. Ich losy 

i poczucie z dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny jest naszym najwyższym celem. 

Niestety wobec kpt. rez. SG Stanisława Janika nie może być mowy o pełnej satysfakcji z pełnienia 

służby w SG. 

W związku z powyższym jedynym „kołem ratunkowym” jest Pana osoba. Dlatego też 

ośmielamy się prosić Pana Posła o zajęcie stanowiska, względnie pomoc w sprawie, w której sam 

zainteresowany, ale także i Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej nie udźwignie bez 

wsparcia autorytetu jakim niewątpliwie jest Pan Poseł.   

 

Kończąc dodam tylko, że ZEiR SG nie odnosił się do całego szeregu dokumentów, które 

posiada, natomiast uznał, że najlepszym będzie podzielenie się nimi z Panem Posłem. 

 



Zatem w załączeniu  przesyłam dokumentację, która stanowi o całości problemu  

z nadzieją, że udzieli nam Pan oczekiwanej pomocy. Jednocześnie nadmieniam, że literatura w 

postaci załączników jest dość obszerna, stanowi ona jednak doskonały materiał dowodowy 

dokumentujący wadliwości polskiego prawa. Za tę obszerność bardzo przepraszamy. 

 

 
Załączniki:  t. adresat 

1) pismo do Ryszarda Kalisza dot. przebiegu sprawy -  1 egz. na 10 ark; 

2) opinia specjalna – 1 egz. na 1 ark.; 

3) postanowienie z 16.10.1992r. – 1 egz. na 1 ark.; 

4) notatka urzędowa z dn. 17.09.1992r. – egz. 1 na 1 ar.; 

5) orzeczenie o ukaraniu Nr 168 – egz. 1 na 1 ark.; 

6) orzeczenie Nr 17 kom. gł. SG z dn. 27.01.1993r.; - egz. 1 na 1 ark.; 

7) postanowienie o umorzeniu dochodzenia – egz. 1 na 4 ark.; 

8) postanowienie Prokuratury Woj. w Opolu z dn. 19.09.1994r. – egz. 1 na 3 ark.; 

9) odpowiedź na skargę z Prokuratury Woj. z dn. 19.09.1994r – egz. 1 na 1 ark.; 

10) pismo do Posła RP z dn. 28.02.1997r. – egz. 1 na 1 ark.; 

11) pismo KG SG do p. Janika – egz. 1 na 1 ark.; 

12) pismo KG SG do p. Janika z dn. 15.04.1998r. – egz. 1 na 1 ark.; 

13) pismo prezesa Sądu Woj. w Opolu do p. Janika – egz. 1 na 1 ark.; 

14) wyrok Sądu RP z dn. 07.03.2000r. – egz. 1 na 1 ark.; 

15) pismo MSWiA z dn. 06.08.2001r. – egz. 1 na 1 ark.; 

16) decyzja Nr 365 KG SG z dn. 21.04.2000r.  – egz. 1 na 4 ark.; 

17) decyzja MSWiA nr 544-1812-2000 z dn. 31.10.2000r. – egz. 1 na 1 ark.; 

18) pismo MSWiA do Posła na Sejm RP z dn. 23.04.2001r. – egz. 1 na 1 ark.; 

19) postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dn. 04.04.2003r. – egz. 1 na 2 ark.; 

20) postanowienie Sądu Rej. w Nysie z dn. 30.06.2003r. – egz. 1 na 2 ark.; 

21) postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dn. 29.10.2004r. – egz. 1 na 2 ark.; 

22) pismo z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dn. 12.03.2008r.  – egz. 1 na 2 ark.;  

23) pismo Stowarzyszenia Transparency International Polska z dn. 28.04.2008r. – egz. 1 na 5 ark.; 

24) wyrok Sądu Ap. SA  RP z dn. 15.10.2009r. – egz. 1 na 7 ark.; 

25) pismo Prokuratury Gen. Do p. Janika z dn. 23.08.2010r. – egz. 1 na 3 ark.; 

 
 

 

   Z wyrazami należnego szacunku 

 

 

 
P R E Z E S 

Zarządu Głównego 
Związku Emerytów i Rencistów SG 

 

Jan RUTKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Egz. Nr 1 – adresat 

Egz. Nr 2 – kpt. rez. SG S. Janik 

Egz. Nr 3 a/a Związku 

 

 


