
 

 

 

BIULETYN 
INFORMACYJNY 

NR 10 (100) 2020 

Warszawa, październik 2020 r. 



2 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (100) 2020 

Wydawca: 
Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Numer zredagował: Adam Szyszko  
e-mail: ebiuletyn@seirp.pl  

 
Adres Redakcji: 

02-672 Warszawa, ul. 
Domaniewska 36/38, 

tel.: 515 214 767  
e-mail: ebiuletyn@seirp.pl, sekretariat@seirp.pl 

Wydawca: 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,  
tel. policyjny: 22 60-129-13 

www.seirp.pl 
Link do polityki prywatności: http://www.seirp.pl/polityka-prywatnosci 

e-mail: sekretariat@seirp.pl 
Konta Zarządu Głównego SEiRP: 

BGŻ BNP Paribas 
„Statutowe, składkowe”: 

48 2030 0045 1110 0000 0412 7270 
„Darowizny”: 

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania tekstów. 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:ebiuletyn@seirp.pl
http://www.seirp.pl/
http://www.seirp.pl/polityka-prywatnosci
mailto:sekretariat@seirp.pl


3 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (100) 2020 

SPIS TREŚCI 

Od Redaktora ……………….………………………………………………………............. 4 

Jubileusz Biuletynu Informacyjnego ………………………………………………………… 5 

Zarząd Główny 

Wokanda Trybunału Konstytucyjnego .………………...……….…...……………….. 6 
Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację …………………………… 9 
List otwarty H. Majewskiego, A. Milczanowskiego ………………...………...……. 12 
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………............…...... 15 
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...……... 17 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy 

Koło w Szubinie ……………………..………………………………………...……. 18 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach 

Konferencja nt. ustawy represyjnej ….………………………………………...…… 23 
Protest Służb Mundurowych w Cieszynie ………………………………………….. 30 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie 
Do spotkania …………………………………………………………………...…… 35 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie 

Koło w Stalowej Woli …………..…………………………………………………... 40 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie 

Zmarł gen. bryg. w st. spocz. Edward Kłosowski …………………………………... 43 

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” …………………………...……...………….…. 44 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 125 ………………………………..………….…....... 49 
  



4 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (100) 2020 

OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie 
prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz 
warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: 

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:1,6, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

 materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest 
publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o 
autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu 
Wojewódzkiego lub Okręgowego, 

 odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i 
autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów. 

 
Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność 
przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do 
Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 
dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI. 

 
Redaktor 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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JUBILEUSZ BIULETYNU INFORMACYJNEGO 
Październikowy numer jest Setnym, Jubileuszowym wydaniem Biuletynu 
Informacyjnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Nawet nie wiadomo, kiedy stuknęła ta Setka, od wydania 
pierwszego numeru zmieniło się wszystko – objętość, treść oraz obecnie 
internetowa forma wydania. 
Chciałoby się powiedzieć: Jak ten czas szybko leci! A na usta ciśnie się banalne, 
ale prawdziwe: „Aż nie chce się wierzyć”. A jednak. Jubileusz Biuletynu 
Informacyjnego pokazuje, jak bardzo jest on potrzebny na naszym rynku.  

Profesjonalizm, niezależność, obiektywna zawartość Biuletynu Informacyjnego i 
szeroki wachlarz informacji z niemal wszystkich dziedzin naszego życia – to jego 
atrybuty, którymi niewiele wydawnictw może się pochwalić. 

Gratuluję Redakcji Biuletynu Informacyjnego szczęśliwego, Setnego Jubileuszu. 

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, chciałbym na ręce Pana 
Redaktora złożyć wyrazy szacunku i uznania dla Jego pracy oraz całej Redakcji, 
mam tutaj na myśli wszystkich korespondentów z całego kraju, która z ogromnym 
zaangażowaniem dba zarówno o wysoki poziom merytoryczny Biuletynu 
Informacyjnego, jak i rzetelność i aktualność przekazywanych informacji, 
promowanie historii oraz teraźniejszości oraz zachowanie kultury i tradycji 
polskiej Policji. 

Jako Wydawca, a wydawcą jest ZG SEiRP, chciałem podziękować tym 
wszystkim, którzy co miesiąc sięgali po nasz tytuł, a także odwiedzają nasz 
serwis internetowy. Dziękujemy za zaufanie, za to, że dzielicie się z nami swoimi 
troskami i radościami życia codziennego. Istniejemy dla Was i dzięki Wam. 

Z nami zawsze będziesz na bieżąco! 

Z okazji Jubileuszu 100 wydania, jeszcze raz życzymy dalszych sukcesów i 
coraz większego zainteresowania ze strony emerytów i rencistów policyjnych, a 
także innych służb mundurowych.  

Sto lat i kolejnych Jubileuszy Biuletynie Informacyjny! 

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Antoni Duda - Prezes ZG SEiRP 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
ROZPRAWY W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM 

Informacja z dnia 19.10.2020: 

Publiczne ogłoszenie orzeczenia TK w dniu 20.10.2020 
nie nastąpi!!! 
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TERMIN OGŁOSZENIA ORZECZENIA - ODWOŁANY 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE ORZECZENIA 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz 
totalitarnego państwa 

TERMIN OGŁOSZENIA ORZECZENIA: 20.X.2020 - ODWOŁANY 

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie  
Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. 

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie ustawy represyjnej  
(TK – P 4/18) miało nastąpić w dniu 20 października 2020 roku o 
godzinie 11:00 

Z informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynikało, że publiczne 
ogłoszenie orzeczenia w sprawie ustawy represyjnej (TK – P 4/18) nastąpi 
w dniu 20 października 2020 roku o godz. 11:00. 

Sprawy o sygn. akt P-10/20 w wokandzie do 18 listopada 2020 nie 
uwzględniono. 

Z ostatniej chwili (18.10.2020): 
Sprawa P 10/20 dot. pytania SO w Krakowie spadła z wokandy Trybunału 
Konstytucyjnego. W dniu 8 października 2020 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej Sejmu – przedmiotem, którego było m. in. 
przygotowanie opinii do sprawy P 10/20. 

Dokumenty: 
1. Link do protokołu posiedzenia Komisji Ustawodawczej: 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 8.10.2020 roku - 
zaopiniowanie sprawy P 10-20 

2. Link do transmisji: 
https://videosejm.pl/video/9367-komisja-ust-z-dnia-08-pazdziernika-
2020-roku 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11282-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11282-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11282-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11282-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11282-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Posiedzenie%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu%20w%20dniu%208%20pa%C5%BAdziernika%202020%20roku%20-%20zaopiniowanie%20sprawy%20P%2010-20.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Posiedzenie%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu%20w%20dniu%208%20pa%C5%BAdziernika%202020%20roku%20-%20zaopiniowanie%20sprawy%20P%2010-20.docx
https://videosejm.pl/video/9367-komisja-ust-z-dnia-08-pazdziernika-2020-roku
https://videosejm.pl/video/9367-komisja-ust-z-dnia-08-pazdziernika-2020-roku
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3. Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona w dniu 8.10.2020 
dla Marszałka Sejmu Marszałka Sejmu w sprawie pytania 
prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 10/20) 
(tekst Opinii poniżej) 

4. Stanowisko Sejmu do P 10/20 (plik PDF): 
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Stanowisko%20S
ejmu%20z%208%20pa%c5%badziernika%202020%20do%20spraw
y%20P%2010-20%20w%20TK.pdf) 

Tekst Opinii nr 96 Komisji Ustawodawczej: 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/ust_o96/$file/ust_o96.pdf 

Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona w dniu 8 października 
2020 r. dla Marszałka Sejmu w sprawie pytania prawnego Sądu 
Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
(sygn. akt P 10/20) 

Na podstawie art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisja Ustawodawcza 
po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 8 października 2020 r., 
skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego Sądu 
Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o 
zbadanie zgodności art. 22a ust. l i 2 oraz art. 13 ust. l pkt lc w związku z 
art. 13b ustawy 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, 
Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy 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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin w 
związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. z art. 2, art. 30, art. 32 
ust. l i ust. 2, art. 67 ust. l w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/ust_o96/$file/ust_o96.pdf
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- wnosi o umorzenie postępowania na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze 
względu na niedopuszczalność wydania wyroku. 

Przewodniczący Komisji /Arkadiusz Myrcha/ 
Więcej informacji na stronie internetowej ZG SEiRP: 

https://www.seirp.pl/publiczne-ogloszenie-orzeczenia-tk-w-dniu-20_10_2020---
nie-nastapi 

  

https://www.seirp.pl/publiczne-ogloszenie-orzeczenia-tk-w-dniu-20_10_2020---nie-nastapi
https://www.seirp.pl/publiczne-ogloszenie-orzeczenia-tk-w-dniu-20_10_2020---nie-nastapi
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ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER MSWIA. 
APELACJE ZER MSWIA – ODPOWIEDŹ 

POWODA NA APELACJĘ – WZORY 
Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację 
Codziennie przybywa korzystnych wyroków Sądów Okręgowych 
rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, od 
których organ emerytalny z urzędu wnosi apelację. Strona powodowa 
otrzymuje te apelacje z Sądów Apelacyjnych z pouczeniem, że w ciągu 
dwóch tygodni od doręczenia może odpowiedzieć bezpośrednio do Sądu 
II instancji. 

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do 
zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Wniesienie 
odpowiedzi na apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania 
cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na 
apelację. Odpowiedź na apelację powinna spełniać wymogi pisma 
procesowego. 

Sąd Apelacyjny poucza strony postępowania, że może rozpoznać sprawę 
na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest 
konieczne i strony nie złożyły wniosku o przeprowadzenie rozprawy. 

Wszystkim zainteresowanym polecamy do zaadaptowania do własnej 
sytuacji procesowej ramowy, roboczy projekt odpowiedzi na apelację 
sporządzony przez naszych Kolegów z Koła SEiRP w Tychach, którym 
serdecznie dziękujemy, za solidną robotę. W razie problemów zachęcamy 
do kontaktu z Biurem ZG SEiRP na adres e-mailowy: 

sekretariat@seirp.pl 

lub telefoniczny: 22 601 29 13, służb.: 721 29 13, służb.: 721 46 08 

  

mailto:sekretariat@seirp.pl
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Poniżej linki do wzoru odpowiedzi na apelację: 

http://seirp.tychy.pl/assets/files/INF-021OdpowiedznaApelacje.pdf 

https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-
068OdpowiedznaApelacjeZER.pdf 

również na stronie www ZG SEiRP: 

https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia-%E2%80%93-odpowiedz-
powoda-na-apelacje 

https://www.seirp.pl/odwolania-od-decyzji-zer-mswia_-apelacje-zer-
mswia-%E2%80%93-odpowiedz-powoda-na-apelacje-%E2%80%93-
wzory  

  

http://seirp.tychy.pl/assets/files/INF-021OdpowiedznaApelacje.pdf
https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-068OdpowiedznaApelacjeZER.pdf
https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-068OdpowiedznaApelacjeZER.pdf
https://www.seirp.pl/odwolania-od-decyzji-zer-mswia_-apelacje-zer-mswia-%E2%80%93-odpowiedz-powoda-na-apelacje-%E2%80%93-wzory
https://www.seirp.pl/odwolania-od-decyzji-zer-mswia_-apelacje-zer-mswia-%E2%80%93-odpowiedz-powoda-na-apelacje-%E2%80%93-wzory
https://www.seirp.pl/odwolania-od-decyzji-zer-mswia_-apelacje-zer-mswia-%E2%80%93-odpowiedz-powoda-na-apelacje-%E2%80%93-wzory
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LIST OTWARTY HENRYKA MAJEWSKIEGO I 
ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO DO SĘDZIÓW TK 

Dwaj byli Ministrowie Spraw Wewnętrznych RP - Henryk Majewski i 
Andrzej Milczanowski, skierowali do sędziów Trybunału Konstytucyjnego List 
Otwarty w którym apelują o uznanie ustawy represyjnej za sprzeczną z 
Konstytucją RP. 

OD: ANDRZEJ MILCZANOWSKI 
Data: śr., 7 paź 2020 o 18:53, Subject: List Otwarty w sprawie P 4/18  
To:  prezydialny@trybunal.gov.pl 
PANI ZOFIA HOFFMANN 

DYREKTOR KANCELARII TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 
DOTYCZY SPRAWY SYGN. P 4/18 

UPRZEJMIE PROSZĘ O PRZEKAZANIE PANI PREZES JULII 
PRZYŁĘBSKIEJ ORAZ WSZYSTKIM SĘDZIOM TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO ZAŁĄCZONEGO LISTU OTWARTEGO W WYŻEJ 
OZNACZONEJ SPRAWIE. 

ANDRZEJ MILCZANOWSKI 

FWD: LIST OTWARTY W SPRAWIE P 4/18 
OD ANDRZEJ MILCZANOWSKI 
DO SEKRETARIAT@SEIRP.PL 
DZISIAJ 09:46 
 
W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAM LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW TK Z PROŚBĄ 

O JEGO PRZEKAZANIE MEDIOM ORAZ O ROZPOWSZECHNIENIE W 
ŚRODOWISKU EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH.  

Z POWAŻANIEM  

ANDRZEJ MILCZANOWSKI 

  

mailto:prezydialny@trybunal.gov.pl
mailto:asmilcz@gmail.com
mailto:sekretariat@seirp.pl
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 

Warszawa, 16 października 2020 r. 
Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Jak co miesiąc zwracam się do Was w 
miesięcznicę uchwalenia haniebnej 
ustawy represyjnej. 

Dziś chcę przedstawić Wam krótki 
raport. Przedstawiam najważniejsze 
działania dotyczące środowiska 
emerytów mundurowych, jakie podjąłem 
w ostatnich 12 miesiącach: 

 Wraz z całym klubem parlamentarnym Lewica złożyłem projekt 
ustawy cofającej skandaliczne zapisy ustaw przyjętych w 2016 i 2009 
roku. Projekt otrzymał numer druku 100 i jest aktualnie procedowany 
przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 Dzięki pomocy wicemarszałków Senatu RP Gabriela Morawska-
Stanecka i Michał Tomasz Kamiński udało się w Senacie zwołać 
konferencję „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 
Ocena skutków i możliwość zmiany”. 

 Powołałem sejmowy Zespół ds. Zaopatrzenia Emerytalnego 
Funkcjonariuszy i Żołnierzy, w skład którego weszli przedstawiciele 
opozycji parlamentarnej. 

 Wziąłem udział w spotkaniach ze środowiskiem emerytów służb 
mundurowych. Miałem zaszczyt spotkać się z Wami w: Kołobrzegu, 
Częstochowie, Toruniu, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, 
Lęborku, Zamościu, Chełmie, Lublinie, Radomiu, Radomsku, 
Tarnowie, Mysłowicach, Cieszynie i Krakowie*. Dziękuję, każde z tych 
spotkań było dla mnie ogromnym przeżyciem i kolejną okazją do 
wymiany informacji, doświadczeń i poglądów na temat losu osób 
poszkodowanych ustawą represyjną. 
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 Wraz z Monika Kazula (przewodniczącą ZBFSOP) na ręce 
Ambasadora Marka Prawdy złożyłem list adresowany do Didier 
Reyndersa, komisarza ds. sprawiedliwości, członka Komisji 
Europejskiej. List doczekał się odpowiedzi. Niestety mało 
satysfakcjonującej. 

 Wraz z Robert Obaz – Poseł na Sejm RP IX kadencji 
reprezentowaliśmy w sejmowej Komisji ds. Petycji stanowisko 
represjonowanych mundurowych. 

 Miałem zaszczyt wziąć udział w okolicznościowych i roboczych 
spotkaniach z organizacjami zrzeszającymi emerytów mundurowych, 
w tym z FSSSM RP, ZBFSOP, ZFBOR, ZŻWP, ZEiRSG oraz 
Stowarzyszeniem Generałów Policji RP. 

 Gdy tylko mogłem, byłem z Wami na demonstracjach, między innymi 
pod Sądem Okręgowym w Warszawie (ul. Płocka) i pod Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

 Nagłaśniałem krzywdę jaka spotkała środowisko emerytów 
mundurowych, poprzez konferencje prasowe, występy medialne, 
wywiady, wystąpienia z mównicy sejmowej, propagowanie filmów 
dokumentalnych Andrzeja Dziedzica i konferencje prasowe. 

 Odbyłem wiele spotkań bezpośrednich i on-line z osobami 
potrzebującymi pomocy lub porady. Mam nadzieję, że chociaż części 
z nich udało się pomóc. 

Działania powyższe miały miejsce w trudnym czasie rozwijającej się 
pandemii. Zarówno ja, jak i moje Biuro pozostaje do Waszej 
dyspozycji. Sprawa przywrócenia emerytom mundurowym 
bezprawnie odebranych świadczeń nadal pozostanie priorytetową 
częścią mojej działalności poselskiej. Możecie na mnie liczyć! Życzę 
Wam dużo zdrowia i odporności. 

Wasz Andrzej Rozenek /-/ 
* w niektórych miejscach spotykaliśmy się wiele razy. 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

Od 24 września 2018 roku funkcjonuje nowy adres e-mailowy: 

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W BYDGOSZCZY 

KOŁO W SZUBINIE 
„Charakterystyczną cechą Polaków 

jest zachowywanie pamięci”. 
Papież Franciszek 

KATYŃ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

„PAMIĘTAMY 2020” 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Koło Szubin 

Sprawozdanie 
z przebiegu społecznej akcji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych – Koło Szubin 

„PAMIĘTAMY 2020” 

W 2020 roku przypada kilka okrągłych rocznic z historii naszego kraju oraz 
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naszej formacji. W kwietniu br. minęła 80 rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 
30 rocznica powołania Policji. We wrześniu br. minęła 20 rocznica otwarcia 
Cmentarza Wojennego w Miednoje, natomiast w październiku obchodzić 
będziemy 30 rocznicę powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 

Mając na względzie te rocznice, nasze koło na początku roku 
przygotowało się do obchodów tych wydarzeń. Przygotowaliśmy 
stosowne pisma i apele, ale pandemia definitywnie pokrzyżowała nasze 
zamierzenia. Do działań powróciliśmy pod koniec sierpnia br. Wówczas 
nasze koło zwróciło się z apelem o zapalenie symbolicznego znicza przy 
Dębach Policyjnych Bohaterów zamordowanych przez Sowietów w 1940 
r., których uhonorowano Dębami Pamięci na terenie naszego 
województwa. Wybraliśmy symboliczną datę – 2 września, tj. w 20 
rocznicę otwarcia Cmentarza Wojennego w Miednoje. 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przestrzeni trzynastu 
lat, tj. w trakcie działań PARAFIADY posadzonych zostało 29 Dębów 
(certyfikowanych, oraz 1 niecertyfikowany Dąb) przez instytucje poza 
policyjne. 

Na nasz apel odpowiedziały: jedna Komenda Miejska Policji, sześć 
Komend Powiatowych, cztery komisariaty oraz koła SEiRP: Bydgoszcz 
Śródmieście, Nakło nad Notecią, Inowrocław, Tuchola, Świecie nad Wisłą, 
Lipno, Sępólno Krajeńskie i Grudziądz. Do naszego apelu przyłączyły się 
także szkoły: III LO w Toruniu, Szkoła Podstawowa w Kamieniu 
Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Kikole, Szkoła Podstawowa w 
Dąbrowie Biskupiej, Szkoła Podstawowa w Łochowie i Białych Błotach. 

Za sprawą komendantów miejskich i powiatowych policji do naszego 
apelu przyłączyli się także samorządowcy gmin Dąbrowa Biskupia, 
Świekatowo. W akcji naszej wzięli też udział niebędący członkami 
stowarzyszenia nasi koledzy emeryci, np. radny gminy Białe Błota asp. 
sztab. w st. spocz. Sławomir Ruge oraz nadkom. w st. spocz. Krzysztof 
Dębicki z Włocławka. 

Naszą akcję rozpoczęliśmy symbolicznie 1 września 2020 r., w samo 
południe, kiedy to zapaliliśmy symboliczne znicze pod Dębem 100-lecia 
Policji, którego posadziliśmy dwa lata temu przy dworze Suchoręcz (gm. 
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Kcynia) u honorowego wiceprezesa zarządu głównego SEiRP, kol. 
Henryka Grobelnego. W ten sposób symbolicznie oddaliśmy cześć 
wszystkim pomordowanym policjantom II Rzeczypospolitej: tak w Twerze, 
jak i innych katowniach sowieckich oraz zamordowanych w kraju przez 
hitlerowskiego okupanta. Zapalenia symbolicznych zniczy dokonali: kol. 
Henryk Grobelny, prezes koła SEiRP w Szubinie Leszek Baczyński, 
inicjator akcji kol. Piotr Fiałkowski oraz Komendant Komisariatu Policji w 
Kcyni asp. sztab. Artur Woźniak. 

W tym dniu zapłonął także symboliczny znicz przy Dębie asp. Stanisława 
Pławskiego w Nakle nad Notecią, który zapaliła Rota Nakielska – 
Stowarzyszenie Patriotyczne, które zaproszone zostało do naszej akcji. 

Dzień później, tj. 2 września o godz. 11:00 przed Sądem Rejonowym w 
Szubinie, znicze pamięci pod dębem kom. Józefa Młodowicza zapaliła 
delegacja w składzie: kol. Leszek Baczyński, kol. Piotr Fiałkowski oraz 
komendant Komisariatu Policji w Szubinie podinsp. Grzegorz Cieślak. 
Godzinę później, znicz zapalony został przy Dębie asp. Franciszka 
Poczekaja w Rynarzewie. W tym samym czasie, znicze pamięci zapalono 
przy pomniku Pomordowanych na Wschodzie w tym policjantów byłego 
powiatu szubińskiego i wyrzyskiego, umiejscowionego przy kościele pw. 
św. Józefa w Nakle nad Notecią. Zapalenia znicza dokonali nasi koledzy 
z koła nakielskiego: Roman Sobczak i Stanisław Brzykcy. O 13:00 
podobny znicz przy pomniku zapalił Komendant Powiatowy Policji w Nakle 
nad Notecią mł. insp. Krzysztof Zawołański. 

Koledzy z koła Bydgoszcz Śródmieście wraz z prezesem kol. Adamem 
Szudajskim oraz przedstawiciele komisariatu policji Bydgoszcz-
Śródmieście dokonali symbolicznego zapalenia zniczy przy tablicy 
katyńskiej, na której uhonorowano asp. Policji Państwowej Marcina 
Gertiga i Ignacego Kałkę. Ta tablica jest umiejscowiona w Alei Dębów 
Katyńskich na skwerze ks. prałata Jana Peszkowskiego – kapelana 
Rodzin Katyńskich. 

Kolejny znicz zapalony został przy Dębie asp. Franciszka Kużajskiego w 
miejscowości Kikół w powiecie lipnowskim. Dokonali tego: prezes koła kol. 
Wiesław Kośmider w towarzystwie kol. Leszka Słupeckiego oraz zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Krzysztofa 
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Rakowskiego, kierownika posterunku policji w Kikole asp. Dawida 
Dąbrowskiego, a także dyrekcji szkoły, którą reprezentowała wicedyrektor 
Ewa Żuchowska oraz nauczycielka historii Joanna Kuczkowska. 

Następny znicz tego dnia zapłonął w Kamieniu Krajeńskim w powiecie 
sępoleńskim. Tam pod Dębem asp. Stefana Figlewicza znicz zapalili: 
prezes koła SEiRP w Sępólnie Krajeńskim kol. Rafał Żychliński oraz 
Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Kraj. insp. Paweł Zawada oraz 
kierownik posterunku policji w Kamieniu Kraj. i przedstawiciele szkoły. 

Kolejnym powiatem, który odpowiedział na nasz apel był powiat tucholski, 
w którym zlokalizowanych jest najwięcej w naszym województwie Dębów 
dedykowanych policyjnym bohaterom – jest ich aż dziesięć. Symboliczny 
znicz przy tablicy Dębów Pamięci, które znajdują się przy kościele pw. św. 
Bartłomieja Apostoła w Tucholi zapalili: Komendant Powiatowy Policji w 
Tucholi podinsp. Wiesław Gapa w towarzystwie przewodniczącego 
NSZZP Dariusza Polloka, kapelana policyjnego ks. Grzegorza Kierasa 
oraz prezesa koła SEiRP w Tucholi Jana Babińskiego. 

W powiecie inowrocławskim, pod Dębem asp. Stanisława 
Szczerkowskiego w Dąbrowie Biskupiej przy Szkole Podstawowej 
symboliczny znicz zapalili: prezes koła SEiRP w Inowrocławiu kol. 
Hieronim Zdunowski wraz z zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w 
Inowrocławiu mł. Insp. Marcinem Ratajczakiem oraz wójtem gminy 
Dąbrowa Biskupia Marcinem Filipiakiem i przedstawicielami miejscowej 
szkoły. Przy Dębie złożona została także symboliczna wiązanka kwiatów. 

Znicz pamięci zapłonął także przy komisariacie policji w Pakości, na 
którym to usytuowano tablicę pamiątkową zamordowanego w Twerze asp. 
Stanisława Dudka. 

Zapalone zostały także znicze przy Dębie asp. Andrzeja Słabickiego, który 
jest umiejscowiony przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr III w 
Toruniu, a tego aktu dokonała młodzież z opiekunem Kamilą Piątkowską. 
W powiecie bydgoskim zapalono także znicze na terenie Szkoły 
Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie uczczono 
pamięć asp. Jana Kozieła i asp. Franciszka Adamczyka. 

W miejscowości Łochowo (gm. Białe Błota), przy Dębie asp. Franciszka 
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Graczkowskiego, symboliczny znicz zapalił z upoważnienia radnego, 
naszego kolegi asp. sztab. w. st. spocz. Sławomira Ruge miejscowy sołtys 
oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łochowie. 

We Włocławku, przy Dębie pamięci asp. Eugeniusza Perkowskiego znicz 
zapalił niezrzeszony nasz kolega, nadkom. w st. spocz. Krzysztof Dębicki.  

W Świeciu nad Osą (pow. grudziądzki), znicz zapalono pod Dębem asp. 
Gustawa Franciszka Witta. Tego aktu dokonali: Komendant Miejski Policji 
w Grudziądzu insp. Marcin Zalaśkiewicz oraz zastępca komendanta 
podkom. Marcin Wojtczak, kierownik posterunku policji w Łasinie asp. 
sztab. Michał Mądzielewski oraz nasz kolega Krzysztof Jakubiak w 
towarzystwie wójta gminy Ireneusza Maja, przewodniczącego Rady 
Gminy Waldemara Sitnika, a także społeczności szkolnej i dyrektor szkoły 
Mileny Grabowskiej. 

Ostatnim kołem biorącym udział w naszej akcji było koło SEiRP w Świeciu, 
które 6 września wzięło udział w obchodach rocznicy w Świekatowie, 
gdzie nasz kol., prezes Jan Petla wraz z przedstawicielami gminy 
Świekatowo zapalił symboliczne znicze przy Dębach asp. Józefa 
Deręgowskiego i asp. Leonarda Gacy.  

Dzięki naszym działaniom – emerytów i rencistów policyjnych – przy 
udziale dzisiejszych funkcjonariuszy policji, przedstawicieli władz 
samorządowych, społeczności szkolnej, ponownie policzyliśmy nasze 
Dęby, dokonaliśmy ich lustracji. Zapaliliśmy łącznie 25 zniczy przy Dębach 
certyfikowanych i 2 znicze przy Dębie 100-lecia Policji. 

W Bydgoszczy jednego Dębu nie udało nam się odnaleźć, natomiast z 
powodu pandemii nie było dane nam zapalić znicza w jednym przypadku. 
W powiecie aleksandrowskim, Dąb uległ zniszczeniu z powodu prac 
związanych z budową drogi, a w innym powiecie nie udało nam się zapalić 
znicza z uwagi na brak zainteresowania tamtejszego koła i jednostki 
policyjnej. 

Wszystkim biorącym udział w naszych działaniach w imieniu 
naszego koła, jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania. 
Leszek Baczyński, prezes koła SEiRP w Szubinie 
Piotr Fiałkowski, inicjator akcji 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W KATOWICACH 

19.09.2020, KATOWICE. KONFERENCJA: 
„USTAWA REPRESYJNA W ŚWIETLE 

KONSTYTUCJI RP I PRAWA UE” 

Mundur, honor, godność i świadczenia emerytalne w 
świetle Konstytucji RP i przepisów Unii Europejskiej 

19 września 2020 roku w Mysłowicach z inicjatywy Pani Wicemarszałkini 
Senatu Gabriela Morawska-Stanecka przy współudziale ZOW SEiRP w 
Katowicach odbyła się konferencja pt. „Ustawa represyjna służb 
mundurowych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej”. 

Zaproszeni Goście: Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm RP, Ewa Kołodziej 
- Posłanka na Sejm RP, Mirosław Suchoń - Poseł na Sejm RP, Zdzisław 
Czarnecki - Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
RP, Sławomir Matusewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej 
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Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Granicznej, Henryk 
Majchrzak – gen. bryg.- Prezes Generałów Straży Granicznej, Adam 
Mazguła – płk dypl. rez. Wojska Polskiego, Ryszard Mędrzyk - Prezes 
ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katowice, Jan Pyrcak – gen. 
-Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Bartłomiej 
Piotrowski - adwokat reprezentujący w Sądzie osoby represjonowane, 
Tatiana Aksamit – Wiceprezes ZBFOP, Bogusława Łukasiewicz – 
Sekretarz FSSM RP oraz on-line Marek Balt - poseł do Parlamentu 
Europejskiego. 

Spotkanie prowadziła Ewa Macek - koordynatorka woj. śląskiego 
Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SEiRP Katowice. 
W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli emeryci i renciści służb 
mundurowych województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. 
Konferencję rozpoczęła Organizatorka Pani Wicemarszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka, przedstawiając aktualną sytuację emerytów 
mundurowych i ich rodzin w świetle wyroku SN z 16 września 2020 roku. 
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Zwróciła także uwagę na aspekt pomocy psychologicznej niezbędnej 
zarówno dla represjonowanych byłych funkcjonariuszy służb 
mundurowych jak również ich rodzin. Szerzej, w dalszej części konferencji 
tematykę tę omówiła Katarzyna Majchrzak, psycholożka, coach, 
Dyrektorka Biura Senatorskiego Gabrieli Morawskiej – Staneckiej. Jej 
wystąpienie koncentrowało się na omówieniu dominującego poczucia 
krzywdy oraz skutecznych sposobach radzenia sobie z tym stanem. Bez 
wątpienia aspekt pomocy psychologicznej czy też „zwykłej” wrażliwości 
ludzkiej oraz empatii w stosunku do ludzi głęboko skrzywdzonych przez 
Państwo był dominujący wśród wszystkich uczestników podczas 
wspólnego oglądania filmu „19.X.2019 roku, we Włocławku” w reżyserii 
Andrzeja Dziedzica. Film wywołuje silne emocje, skłania do refleksji i 
pozostawia pytania: dlaczego doszło do tej ogromnej tragedii? ile jest 
podobnych, o których nie wiemy? Po projekcji zapadła wymowna cisza. 
Film przedstawiający tragiczne losy małżeństwa Rutkowskich jest 
dostępny dla wszystkich na stronach FSSM i YouTube. Zachęcamy do 
obejrzenia tego wstrząsającego dokumentu reż. Andrzeja Dziedzica i 
dołączenia się do zbiórki pieniędzy dla Pani Rutkowskiej. 

Eurodeputowany Marek Balt w trakcie połączenia on-line omówił 
szczegółowo swoje dotychczasowe starania dotyczące 
rozpowszechnienia sprawy odebrania świadczeń emerytalnych części 
mundurowych i ich rodzin w świetle „Ustawy o zmianie zaopatrzenia 
emerytalnego…”, zwanej przez rządzących dezubekizacyjną na arenie 
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międzynarodowej. Oprócz wystąpienia w PE i petycji planuje 
zorganizowanie ponownego wysłuchania w Parlamencie Europejskim 
wiosną przyszłego roku. Niestety, termin musiał ulec zmianie z pierwotnie 
wyznaczonego na jesień 2020, z powodu Covid 19. 
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Wszyscy występujący podczas Konferencji zwracali uwagę na 
konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do odzyskania 
odebranych świadczeń emerytalnych zarówno na drodze sądowej, jak 
również w przestrzeni ustawodawstwa polskiego. Niewątpliwie jest to 
wyjątkowo ważne nie tylko z powodu poczucia sprawiedliwości, ale dla 
wszystkich, którzy z różnych powodów nie złożyli w terminie odwołań do 
sądu od Decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne. 

Aspekty prawne bardzo rzeczowo omówił Bartłomiej Piotrowski - adwokat 
reprezentujący „mundurowych” w Sądzie. Zaprezentował nowe spojrzenie 
na rozliczenie Państwa z poprzednim ustrojem. Wyraźnie zaznaczył, że, 
jeżeli mowa jest o ewentualnych zarzutach karnych to, nie można w celu 
wyrównania krzywd używać przepisów z grupy ubezpieczeń społecznych. 
Również zwrócił uwagę na ograniczoną grupę, dla której wyrok SN jest 
istotny. To są osoby, które w terminie skutecznie złożyły odwołania. 

Zarówno zaproszeni Goście, jak i przedstawiciele służb mundurowych 
zwracali uwagę na konieczność zachowania jedności, wzajemnej pomocy 
i upowszechniania wiedzy o kłamstwach zawartych w wypowiedziach 
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rządzących, mających na celu odebranie godności i honoru 
funkcjonariuszom objętych ustawą represyjną. Dodatkowo artykułowano 
przekonanie, żeby nie powielać nazwy „ustawa dezubekizacyjna” a 
nazywać ją represyjną. 
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Wszystkim Gościom należą się ogromne słowa podziękowania za to, że 
są z nami od samego początku, za działania na rzecz walki o zmianę tej 
haniebnej ustawy, za deklaracje poparcia w imieniu partii, które 
reprezentowali oraz za pamięć o nas każdego dnia. 

D Z I Ę K U J E M Y 

Podczas konferencji w imieniu zaproszonych Gości poseł na Sejm - 
Andrzej Rozenek, a w imieniu pokrzywdzonych prowadząca spotkanie - 
Ewa Macek dziękowali wszystkim, którzy w spotkaniu nie uczestniczyli, a 
zasługują na ogromne podziękowania. Są to: reżyser Andrzej Dziedzic, 
dziennikarze Gazety Wyborczej, Wolnych Mediów i Onetu, Sędziowie i 
wszyscy, którzy każdego dnia odważnie mówią o naszej sprawie.  

Link do filmu-transmisji: 

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/722706258587177 

tekst: Beata Wójcik - Rzecznik ZOW SEiRP K-ce, Ewa Macek – 
Wiceprezeska ZOW SEiRP K-ce, zdjęcia: Ewa Stec 

  

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/722706258587177
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26.09.2020. CIESZYN. PROTEST EMERYTÓW I 
RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH 
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Link do transmisji z przebiegu Zgromadzenia: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1449883028735599&ref=searc
h 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1449883028735599&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1449883028735599&ref=search
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE 

DO SPOTKANIA…… 
Naturalną koleją rzeczy jest odejście z naszych szeregów na wieczną 
służbę naszych Kolegów, z którymi wspólnie służyliśmy Polsce przez 
wiele lat, zatrważające jest to, że również każdy z nas z tym się zetknie 
niezależnie od poglądów, światopoglądów i nawet przebiegu doczesnego 
życia. Na to wpływu nie mamy.  
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Jednak najbardziej boli, kiedy to nasi koledzy odchodzą w ciszy, a nawet 
osamotnieni. Ten ich ostatni kontakt ogranicza się do osób najbliższych. 
Niewątpliwie ma tu wpływ na ten stan rzeczy obecna sytuacja naszych 
ograniczeń w kontaktach z powodu korono wirusowej zarazy. To właśnie 
w takich okolicznościach przyszło pożegnać się z tym padołem dwóm 
naszym kolegom: porucznikowi w st. spocz. Ryszardowi Giers i st. sierż. 
w st. spocz. Edwardowi Brandt. Obaj mieszkali w Rynie, w którym przez 
cały czas pełnili służbę. Po przejściu na emerytury spotykali się w ramach 
koleżeńskich kontaktów. Byli tą naszą ostatnia awangardą w tamtejszym 
małym środowisku. (żyje jedyny ich rówieśnik Henryk Stypiński). Czas, 
jaki upłynął pomiędzy śmiercią jednego a drugiego był bardzo mały. Ma 
się wrażenie, że Ryszard dołączył do swojego przyjaciela jak najszybciej. 
Temu nikt nie był w stanie zapobiec. 
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Porucznik Ryszard Giers, przed odejściem na emeryturę, był 
Komendantem Posterunku MO w Rynie. Był aktywny w lokalnym 
samorządzie. Interesował się nie tylko kwestiami przestrzegania prawa, 
lecz również interesował się problemami mieszkańców. Aktywnie działał 
w komisji przeciw alkoholowej i społecznej. Nie miał „ciągotek do wielkich 
awansów”. On poświęcił swoje życie, karierę w tej ówczesnej służbie 
swojemu miasta i współmieszkańcom. Szacunek jakim go darzono 
powodował, że swoją postawa pobudzał innych do aktywnych działań. 
Zawsze życzliwy, zawsze potrafił wsłuchać się w cudze problemy. 
Wyciągał swą pomocną dłoń do każdego, kto tylko pomocy potrzebował. 

Starszy sierżant Edward Brandt rozpoczynał służbę jako przewodnik psa 
służbowego, później został posterunkowym, aż do emerytury. Godne 
podkreślenia jest to, że jego związek ze służbą, pracą, którą wykonywał w 
sposób należyty spowodowała, że jego syn Julian Brandt poszedł w jego 
ślady, a nawet go przegonił. Pracując w Komendzie giżyckiej Policji, 
odchodzi do Mikołajek na Komendanta mikołajskiej Policji.  

Po odejściu na emeryturę, jego wiedza, doświadczenie zawodowe nie 
mogły być tak sobie odstawione w przysłowiowy kąt. Praca z ludźmi, a 
zwłaszcza szacunek dla nich spowodowała, że do chwili obecnej jest 
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Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach. To podejście 
do ludzi, ta obowiązkowość, fachowość, a zwłaszcza sumienność 
niezbędne na obu zajmowanych przez niego stanowiskach wyniósł 
właśnie z domu. To jego rodzic Edward przekazał mu swoje 
doświadczenie, był tym nieodżałowanym pierwowzorem. Chwalebne jest 
to, że ta kontynuacja stała się rodzinną tradycją i padła na urodzajny grunt. 
On żył dla innych, dla rodziny, często zapominająca o swoim zdrowiu. 

W obecnej sytuacji żal po obu zmarłych jest po dwakroć spotęgowany, 
zwłaszcza z powodu niemożliwości pożegnania ich osobiście. A przecież 
chyba każdy z nas ma nadzieję, że w naszej ostatniej drodze, obok 
najbliższych, będą nam towarzyszyć wszyscy ci, w których pamięci dobrze 
się zapisaliśmy, z którymi przeżyliśmy wspólnie najpiękniejsze lata 
naszego życia, służąc dla Kraju i jego obywateli. 

Za życia dostajemy zwykle to na co zasługujemy – i mamy na to wpływ, 
większy lub mniejszy, ale sami decydujemy. Po śmierci dostajemy to co 
inni uważają, że na to zasługiwaliśmy, bo przecież miarą wartości 
człowieka jest rozmiar pustki, jaką po sobie zostawia. W naszym 
przypadku pustkę po nich może zapełnić to, co pozostanie w naszych 
sercach i w naszej pamięci. 

Wyrazu wielkiego współczucia rodzinie i bliskim Ryszarda Giersa i 
Edwarda Brandta. 

W imieniu Zarządu Koła 

Prezes, Bohdan Makowski 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

KOŁO W STALOWEJ WOLI. 
STALOWOLSKIE BABIE LATO Z... DZIKIEM 

W dniu 24 września 2020 r. w czwartkowe słoneczne popołudnie seniorzy 
z SEiRP w Stalowej Woli zorganizowali piknik w plenerze. Animatorem 
tego spotkania był Zarząd Koła SEiRP pod przewodnictwem Prezesa 
Stanisława Walec. Ta niezwykła biesiada odbyło się w karczmie "Zacisze" 
w miejscowości Chłopska Wola, a jej przewodnim hasłem było "Babie Lato 
z dzikiem". 

W biesiadzie brali udział emeryci i renciści z małżonkami (35 osób) oraz 
goście w osobach Prezesa ZW SEiRP Jana Rusek i Prezesa Honorowego 
ZW SEiRP Wiktora Kowal. 

W krótkim wystąpieniu Prezes Stanisław Walec powitał przybyłych na 
biesiadę członków Stowarzyszenia i gości z Zarządu Wojewódzkiego. 
Zapewnił zebranych, że tego rodzaju spotkania będą organizowane 
cyklicznie pod warunkiem, że zezwalać będą na to warunki sanitarne i nie 
będzie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 
Zakomunikował również, że decyzją Zarządu zostało przyjętych 2 nowych 
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kolegów na członków Koła SEiRP. Uroczyste podpisanie deklaracji 
członkowskich było hasłem do degustacji potraw i różnego rodzaju 
nalewek. 

Przebojem kulinarnym czwartkowego popołudnia i wieczoru było pieczone 
mięso z dzika podlewane przy świetle księżyca różnego rodzaju 
przyprawami. Również wiele frykasów cieszących nasze kubki smakowe 
przygotowała nasza koleżanka Sekretarz Koła Henryka Rygiel. 
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Te wspaniałe przysmaki i serdeczna atmosfera wyraziły się wesołym 
śpiewem biesiadnym, tańcami a także przeróżnymi satyrycznymi 
opowieściami uczestników. 

Klimat biesiady tworzyła muzyka lat 70 i 80 opowieści kolegów na temat 
gospodarki łowieckiej, fauny i flory puszczy sandomierskiej. 

Na zakończenie wieczoru Prezes Stanisław Walec podziękował 
Prezesowi Janowi Rusek i v-ce Prezesowi Wiktorowi Kowal z ZW SEiRP 
w Rzeszowie za opiekę i wspieranie Zarządu Koła w działalności 
statutowej. 

Uczestnicy biesiady humorem i wesołą pieśnią zakończyli spotkanie 
późnym wieczorem. 

Autor: Stanisław Buczek 
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ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO 
W WARSZAWIE 

ZMARŁ GEN. BRYG. W ST. SPOCZ. EDWARD 
KŁOSOWSKI 

W dniu 05 października 2020r. zmarł gen. bryg. 
w st. spocz. Edward Kłosowski, 
współzałożyciel, Wiceprezes, wieloletni członek 
Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, 
Wiceprezes ZG SEiRP i wieloletni członek Koła 
33, Szef SUSW w Warszawie, Z-ca Szefa KGMO 
uczynny i pogodny człowiek, ceniony 
przełożony. 

Pogrzeb odbył się 8.10.2020r. na Cmentarzu 
Północnym. 

Cz eść  Jego  Pamięc i !  
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych 
formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. 
formalności należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
września 2020 r. 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. 
2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni 

do wybranego zakresu /…/ 
3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (jest to 
składka płacona „z góry” na następny miesiąc). 

4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z kopią 
legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej na adres: 
PZU Życie SA Oddział w Krakowie 31-133 Kraków; ul. 
Dunajewskiego 3 koniecznie z dopiskiem „p. Monika Tomczyk” 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami 
zajmującymi się obsługą ubezpieczenia: 
Katarzyna Kowal: 579 826 755 - codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. 14.00-20.00; e-mail: seirp2019@outlook.com 

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Monika Tomczyk: 662 
167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%8
5pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
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Program "SEiRP 2019" 

1. "SEiRP 2019". Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019 

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word) 

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(125) 2020  

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html  

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny  

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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