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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. 

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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Koleżankom i Kolegom 

Zdrowych i 
Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 

 
w imieniu Zarządu Głównego 

 
życzy 

Antoni Duda 
Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
ODLICZ 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ 

SEIRP KRS 0000043188 

Uprzejmie informujemy, że w wykazie organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2019 rok, zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. 
J. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 688, z późn. Zm., zaktualizowanym przez 
narodowy instytut wolności – centrum rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje 
się następujący zapis: 

1% 
PODATKU DLA SEiRP 

Od stycznia 2020 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego 
podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzy PIT za 2019 
r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 
Nazwę OPP: 

Stowarzyszenia Emerytów i  
Rencistów Policyjnych 

Nr rejestracji OPP w KRS: 

0000043188 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__tn__=kC-R&eid=ARBwupzTFPFj0UeRgeDtTs4BxPDlh2p_VjtwrU3DTCsoVNPyhn92zjsOyHprHAO7xVrzSEavYM0QeADY&hc_ref=ARSsGmiKaglmw0fhdbr-LTIQ7DizW2v9fPvmxu1iUL3RLCyGoGPfDPn0inF1Qgd1LMs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDanIlbz7Z2Qxy1el11Lnh1_Bwf0V5Fh-MV5PNyRecygjAFNEvKn7m2oDrQNgGjuARcB-bZ6wMTwPCWtXaZNkBwlql45IIO2hto21aB5ryHUwxQ0maEbpFZ2DWB--kAvbp3leOorbbIXQQRct1IBqYmSLFWH74ycJ37ANrmVC8HbdJmHuaHOj8UrEw3L-coj-a5cHHwYZTNc3OACkChkn2d3JigeC9IjCh8fTqw0fZ7BWCI0yi8-yqOpnNIzn7-sUWNpaXn3GOksnf9mySbDmTJI-NEKuCzr1YbmUIvZDhdW_kK_wLAUufSWYuTQYM7zpHwuHqUbtwECPkKt1zvVEE
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__tn__=kC-R&eid=ARBwupzTFPFj0UeRgeDtTs4BxPDlh2p_VjtwrU3DTCsoVNPyhn92zjsOyHprHAO7xVrzSEavYM0QeADY&hc_ref=ARSsGmiKaglmw0fhdbr-LTIQ7DizW2v9fPvmxu1iUL3RLCyGoGPfDPn0inF1Qgd1LMs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDanIlbz7Z2Qxy1el11Lnh1_Bwf0V5Fh-MV5PNyRecygjAFNEvKn7m2oDrQNgGjuARcB-bZ6wMTwPCWtXaZNkBwlql45IIO2hto21aB5ryHUwxQ0maEbpFZ2DWB--kAvbp3leOorbbIXQQRct1IBqYmSLFWH74ycJ37ANrmVC8HbdJmHuaHOj8UrEw3L-coj-a5cHHwYZTNc3OACkChkn2d3JigeC9IjCh8fTqw0fZ7BWCI0yi8-yqOpnNIzn7-sUWNpaXn3GOksnf9mySbDmTJI-NEKuCzr1YbmUIvZDhdW_kK_wLAUufSWYuTQYM7zpHwuHqUbtwECPkKt1zvVEE
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„1067. 00000431888 512442679 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I 
RENCISTÓW POLICYJNYCH MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA” 
Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 
Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 
2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019r. 
Dzięki Waszej hojności w 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako 
Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło - 136 421 złotych z odpisu 1% 
podatku za rok 2018. To dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku 
udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom na łączną kwotę 188 700 
złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 5 500 złotych. Koszty 
funkcjonowania Komisji OPP /delegacje – przejazdy, diety, rozliczenia/ 
wyniosły 4 422 złote. Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami została 
sfinansowana ze środków, które pozostały z ubiegłego roku. Mając na 
uwadze narastające potrzeby i wielkie znaczenie tej pomocy dla naszych 
członków, często pozostających w dramatycznej sytuacji materialnej, 
gorąco prosimy Koleżanki i Kolegów o omówienie tej sprawy na 
zebraniach Kół i Zarządów oraz o podjęcie wysiłku organizacyjnego 
zmierzającego do znaczącego zwiększenia liczby darczyńców. 

W szczególności polecamy korzystanie w sposób zorganizowany z druku 
PIT-OP, którego wzór i formularz zamieściliśmy na naszej stronie 
internetowej. Więcej przydatnych informacji, w szczególności dot. Usługi 
Twój e-PIT, na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/  

Usługa Twój e-PIT – prosta i przyjazna, pozwala na 
elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP 
W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informuję, że już od 
dzisiaj – 15.02.2020 roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać 
formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas Urząd Skarbowy. Nasz PIT jest 
dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. 

  

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/
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Adres elektroniczny portalu: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

Do zalogowania niezbędne są: 

− PESEL podatnika, 
− Przychód za rok 2018, 
− Przychód za rok 2019 

Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych 
i zaakceptować je i przed wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane 
Organizacji Pożytku Publicznego, w naszym przypadku: 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I  
RENCISTÓW POLICYJNYCH 

KRS - 0000043188 
To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy, żeby przeprowadzić 
całą operację sprawdzenia poprawności naszego PIT, wypełnienia 
danymi OPP, akceptacji i wysłania. 

Zachęcamy do korzystania! 
Dodatkowo w załącznikach PIT OP jako wzór i druk do samodzielnego 
wypełnienia lub wypełnienia w Kołach. Formularz PIT-OP jako wzór i druk 
do samodzielnego wypełnienia dostępny jest na stronie SEiRP: 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-
seirp3 

  

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
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Poniżej prezentujemy: 

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 27.01.2020 w sprawie 
odpisów podatkowych 
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Apel Komisji ds. OPP Zarządu Głównego SEiRP: 

A P E L 
Koleżanki i Koledzy, Emeryci Policyjni i Członkowie Rodzin 

pobierający świadczenia po bliskich, którzy odeszli z naszych szeregów. 

Wiele Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska, zwłaszcza tych 
najstarszych spośród nas, zmaga się bardzo często ze zwyczajną biedą i 
chorobami, którym towarzyszą głębokie stany depresyjne. Niestety, ostatnia 
nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej tylko ten stan pogłębiła. Nierzadko 
borykamy się z traumą spowodowaną obrzydliwym, zorganizowanym 
instytucjonalnie, hejtem i poczuciem odrzucenia przez część społeczeństwa, 
któremu zgodnie ze złożonym ślubowaniem, służyliśmy, także z narażeniem 
życia. 

W wyniku inkwizycyjnych, rygorystycznych decyzji emerytalnych wielu 
z nas dotknęło drastyczne obniżenie poziomu życia, w licznych przypadkach do 
granicy poniżej przetrwania egzystencjalnego. Sytuacja, w której zostaliśmy 
postawieni, zmusza do dokonywania codziennych upokarzających wyborów, 
odmawiania sobie i swoim najbliższym podstawowych zakupów spożywczych, 
odchodzenia od półek sklepowych. Nie należą także do rzadkości przypadki 
odchodzenia od okienka aptecznego bez leków, na zakup których nas nie stać. W 
najgorszej, najtrudniejszej sytuacji znajdują się nasze najstarsze Koleżanki i 
Koledzy, którzy ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie są w stanie 
podjąć pracy, a to właśnie setki z nich ma najniższe świadczenia. Wszyscy znamy 
historie osób, które biedę i stres przypłaciły własnym życiem. Mamy 
świadomość, że obecna sytuacja polityczna nie zwiastuje poprawy, wprost 
przeciwnie, coraz to nowe osoby otrzymują decyzje odbierające wypracowane 
świadczenia. 

Droga sądowa, budząca w pierwszych chwilach pewne nadzieje, została 
skutecznie zablokowana i pomimo wypracowania profesjonalnych modeli 
postępowania – sprawy większości z nas pozostają w zawieszeniu. 

W tej sytuacji jako ludzie pochylający się nad wnioskami o pomoc i 
wsparcie, czujemy się w obowiązku zaapelować do Szanownych Koleżanek i 
Kolegów o pomoc tym spośród nas, którzy są najsłabsi, często wręcz bezradni. 
Pomóżmy im przeżyć i przetrwać. 

A przecież nie tylko Ci, którym obniżono świadczenia, nie ze swojej winy 
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popadają w tarapaty finansowe z powodu chorób czy innych zdarzeń losowych. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma na co dzień kontakt z 
wszystkimi potrzebującymi i stara się, na ile to możliwe, pomóc i wesprzeć. 

Dlatego zwracamy się do Was – Koleżanki i Koledzy, Sympatycy - 
pomóżcie nam pomagać. Przekażcie proszę nasz Apel również członkom rodzin, 
znajomym i przyjaciołom. 

Wszystkie środki z 1% pochodzące z odpisu na organizację pożytku 
publicznego, którą jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, co do 
ostatniej złotówki, przeznaczone są dla osób w skrajnie trudnej sytuacji. Nawet 1 
grosz z tej puli nie będzie przeznaczony na żaden inny cel. 

Zapewniamy, że nasze Stowarzyszenie wszystkie uzyskane środki 
przeznacza w całości dla emerytów policyjnych, rencistów policyjnych i 
rodzin Koleżanek i Kolegów, z którymi jeszcze nie tak dawno wspólnie 
służyliśmy Ojczyźnie. 

Dlatego w tych trudnych chwilach prosimy o solidarność i empatię. 
Propagujmy i popularyzujmy ideę SEIRP jako Organizacji Pożytku Publicznego: 
 

Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ 
Zarządu Głównego SEiRP 

Aby pomóc, wystarczy w PIT – OPP 
wpisać nasz numer KRS 

0000043188 
Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tej informacji w mediach 
elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób. 
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SĄD NAJWYŻSZY. 
ROZPRAWA WS. KRYTERIUM – „SŁUŻBY NA 

RZECZ PAŃSTWA TOTALITARNEGO” 
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać 
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi 
Sądu Najwyższego. 
W dniu 19 lutego 2020 r. godz. 12.00 przed Sądem Najwyższym /Izba 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III/ odbyła się rozprawa sygn. 
akt III UZP 11/19 w sprawie Aleksy T. p - ko Dyrektorowi Zakładu 
Emerytalno - Rentowego MSWiA o wysokość świadczenia, a w 
szczególności ws. pytań SA w Białymstoku dot. kryterium służby na rzecz 
państwa totalitarnego.  

Sąd Najwyższy na rozprawie w składzie: Przewodniczący – SSN Zbigniew 
Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka, 
postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozpoznania poszerzonemu 
składowi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zdanie odrębne zgłosił Sędzia 
SN Krzysztof Rączka. Link do Komunikatu Sądu Najwyższego. 
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ROZPOZNA 
SPRAWĘ SYGN. AKT P 4/18 W SPRAWIE 

PYTAŃ PRAWNYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WARSZAWIE 

Uwaga! Zmiana planowanego terminu rozprawy z 17.03.2020 na 
21.04.2020, godz. 11.00 
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W dniu 21 kwietnia 2020 o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny w 
pełnym składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań 
prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Informacja pochodzi ze strony internetowej Trybunału 
Konstytucyjnego: 
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-
emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-
totalitarnego-panstwa 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz 
totalitarnego państwa. Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd 
Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. 

  

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP. 
MAPA DROGOWA.  

NOWE WZORY DOKUMENTÓW 

Ekwiwalent 
mapa drogowa, nowe wzory dokumentów 

I. Wprowadzenie – 20.02.2020 
II. Mapa drogowa. Wzory Pism – 20.02.2020 

III. Informacje bieżące – (30.10.2018 – 19.02.2020) 
IV. Informacje najnowsze – po 20.02.2020 

 
I. Wprowadzenie – 20.02.2020 
W wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, 
opublikowanym w dniu 6 listopada 2018 r., Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala 
wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części 
miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 
ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku 
wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
dodatkowy jest „zastępczą formą” wykorzystania urlopu po zwolnieniu ze 
służby, które powoduje prawną i faktyczną niemożliwość realizacji tych 
świadczeń w naturze. Po zwolnieniu ze służby, prawo do urlopu 
przekształca się w świadczenie pieniężne, określane mianem 
ekwiwalentu. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień 
urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób obliczania 
wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy 
liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Ekwiwalent będący 
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finansowym równoważnikiem urlopu powinien więc odpowiadać wartości 
tego świadczenia w naturze. 

Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził 
niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie 
jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że nadal pozostał w przywołanym art. 115a ustawy o Policji 
zapis o uprawnieniu policjanta zwolnionego ze służby do ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop. 

Od opublikowania wyroku TK, który naszym zdaniem przyznał wszystkim 
policjantom zwolnionym ze służby po 18 października 2001 roku prawo do 
ekwiwalentu w wymiarze liczonym za dni robocze, czyli 1/21 lub 1/22 
uposażenia miesięcznego, konsekwentnie prezentujemy pogląd, że nie 
ma przeszkód prawnych do wypłacania wyrównania ekwiwalentu. 
Kategorycznie nie zgadzamy się z interpretacją organów Policji, 
twierdzącym, że jakoby powstała luka prawna i w związku z tym Policja 
nie wie co ma robić. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez sądy 
administracyjne, które od kilku miesięcy, w wyrokach liczonych już w 
setkach, konsekwentnie wskazują właściwą drogę postępowania. 

Link do aktualnej treści opracowania: 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop 

  

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
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LISTY POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3011634995516074 

Do represjonowanych mundurowych! 
Warszawa, 16 lutego 2020 r. 
Szanowni! 

W kolejną miesięcznicę 
uchwalenia haniebnej ustawy 
represyjnej, piszę do Was by 
poinformować o tym co się dzieje 
i zaproponować Wam pewne 
działania. 

Zacznę od skandalicznego 
wystąpienia prezydenta Andrzeja 
Dudy. 15 lutego, na spotkaniu 
inaugurującym kampanię 

wyborczą, prezydent powiedział: 
„Niektórym, słusznie obniżono świadczenia emerytalne. Bo im się 
zwyczajnie i sprawiedliwie nie należały. Te tysiące złotych, które 
otrzymywali za służbę obcemu mocarstwu, jakim była Moskwa. Za 
służbę tamtej władzy i tamtemu ustrojowi. Bardzo często za 
prześladowanie Polaków. Bo był to skandal, że oni mieli takie 
świadczenia, podczas gdy zwykły człowiek, który całe życie ciężko 
przepracował i bardzo często walczył o wolną Polskę, miał bardzo 
skromne świadczenia.” 

Andrzej Duda celowo manipuluje i kłamie. Doskonale wie, że ustawa, 
którą tak skwapliwie podpisał, odebrała emerytom mundurowym 
świadczenia wypracowane zarówno przed, jak i po 1990 rokiem. Wie 
również, że wśród osób którym zabrano znaczną część emerytury, nie ma 
ani jednego oprawcy, czy prześladowcy. Są ludzie, którzy wiernie służyli 
Polsce, takiej jaka była. Z pewnością rozumie również, że emerytura to 
prawa nabyte, a nie żadne przywileje. Umowa państwo-obywatel nie może 
być dowolnie zmieniana, bo do władzy dorwali się akurat fanatycy 
owładnięci obsesją zemsty i walki z martwą od 30 lat „komuną”. 

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3011634995516074
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Prezydent kłamał i manipulował, a żądni krwi poplecznicy zebrani na 
widowni, entuzjastycznie to oklaskiwali. W ten sposób kreuje się grupę 
obywateli, którymi można bezkarnie pogardzać, obdzierać ich z 
przynależnych im praw, lżyć i skazywać na ubóstwo, a nawet śmierć. Tłum 
podpuszczany przez osobę pełniącą najwyższy urząd w państwie 
zareagował na razie tylko owacjami. 

Co będzie dalej? Zakaz wstępu do parków, restauracji, autobusów, kin? 
Niedawno Marian Turski przypominał, jak rodzi się faszyzm. Właśnie tak! 

Proponuję, żeby nie zostawić tych słów bez reakcji. Proszę, żebyście 
pisali do prezydenta na adres kancelarii, na oficjalne e-maile oraz na 
oficjalne konta w mediach społecznościowych. Nie obrażajcie, nie 
używajcie żadnych wulgaryzmów, bo zostanie to użyte przeciwko nam. Po 
prostu napiszcie jak bardzo Was te słowa zabolały i co zrobiliście przez 
dziesiątki lat służby dla naszej Ojczyzny. 

Warto zauważyć, że tego samego dnia w Świdnicy, podczas konwencji 
wyborczej, kandydat Lewicy na prezydenta, też się odniósł do problemu 
represjonowanych emerytów mundurowych. Robert Biedroń zapowiedział 
przywrócenie emerytur i dodał: „Wiemy jak wielka niegodziwość 
spotkała tych wszystkich, którzy budowali nasze bezpieczeństwo, 
którzy pełnili swoją służbę i odeszli na zasłużony odpoczynek.” 

Mamy więc dwa skrajnie przeciwne stanowiska, dwóch kandydatów na 
prezydenta. Jestem dumny, że kandydat Lewicy stanął po stronie prawdy 
i pokrzywdzonych. 

W drugiej części listu mam dla Was krótki raport z naszych działań z 
ostatniego miesiąca. 

22 stycznia w Katowicach na spotkaniu mundurowych europoseł Marek 
Balt oficjalnie przejął z rąk byłego europosła Janusza Zemke obowiązek 
reprezentowania naszej sprawy na forum Parlamentu Europejskiego. 
Janusz Zemke otrzymał liczne podziękowania i odznaczenia, za ogromną 
pracę jaką wykonał dla środowiska mundurowych. Ja też pragnę w tym 
miejscu wyrazić wdzięczność za wszystko co Janusz Zemke dla nas 
zrobił. Janusz, będziesz na zawsze w naszych sercach jako niezawodny i 
sprawdzony przyjaciel! 
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28 stycznia w Krakowie, na zaproszenie Kuźnicy, zreferowałem sytuację 
mundurowych w Polsce w kontekście represji, jakimi zostali objęci. Sala 
wypełniona po brzegi, dyskusja na wysokim poziomie. 

3 lutego w Białymstoku, wraz z posłem Pawłem Krutulem (Lewica), 
wziąłem udział w spotkaniu ze środowiskiem emerytów mundurowych. 
Frekwencja jak zwykle wysoka, dyskusja poruszająca. 

Trwają też prace w Sejmie. Projekt ustawy autorstwa Lewicy, 
przywracający emerytom odebrane świadczenia, jest aktualnie na etapie 
zbierania opinii, które napływają licznie i są pozytywne. Na dniach 
zostanie wyznaczona data posiedzenia połączonych komisji, na którym 
odbędzie się pierwsze czytanie projektu. Zostaniecie o tym niezwłocznie 
powiadomieni. 

Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i życzę wiele wytrwałości. 

Andrzej Rozenek /-/ 
 

List do emerytów mundurowych, Warszawa, 16 marca 2020 r. 

Szanowne, Szanowni! Represjonowani! 
Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej 
ustawy represyjnej. Piszę w szczególnym czasie, gdy wszyscy czujemy 
ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych najbliższych, 
rodzin, przyjaciół, sąsiadów i całej naszej społeczności. Emerytom 
mundurowym nie muszę wyjaśniać jak poważna jest sytuacja. Wiecie 
doskonale, że mamy obowiązek przestrzegać wszystkich zaleceń, które 
formułują służby odpowiedzialne za walkę z pandemią. Jesteście w grupie 
wysokiego ryzyka. Nie lekceważcie zagrożenia, jeśli możecie zastosujcie 
dobrowolną kwarantannę. Gdyby okazało się, że macie problem z 
zaopatrzeniem, śmiało informujcie o tym lokalne struktury Lewicy. Nikt nie 
zostanie pozostawiony bez pomocy. Postaramy się dostarczyć zakupy 
pod wskazany adres. Zadbajcie o wszystkich emerytów mundurowych, o 
których wiecie. Sprawdźcie, czy nie potrzebują pomocy. Wasze wzajemne 
zainteresowanie ma również znaczenie psychologiczne. Niech nikt nie 
czuje się samotny i opuszczony! 
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Nie ulegajcie pod żadnym pozorem rozsiewanym powszechnie 
dezinformacjom. Nie dajcie się zwariować, pilnujcie, żeby nikt z Waszych 
bliskich i znajomych nie padł ofiarą oszustw i dezinformacji. Nie ma, póki 
co żadnego cudownego leku/szczepionki na korona wirusa, każdy kto 
usiłuje go Wam sprzedać, jest oszustem. Zwierzęta nie przenoszą wirusa, 
każdy kto tak twierdzi, jest świadomym lub nieświadomym dystrybutorem 
bardzo szkodliwego kłamstwa i paniki. Jeśli będziecie potrzebowali 
pomocy w związku z Waszymi czworonogami, zwróćcie się o pomoc do 
lokalnych struktur Lewicy. Na pewno wspólnie sobie z tym poradzimy. 

Nasze sprawy zostają odroczone w czasie. Tak postąpił Sąd Najwyższy i 
Trybunał Konstytucyjny. Niestety, nie mamy na to żadnego wpływu. 
Musimy dziś skupić się na Waszym bezpieczeństwie, na Waszym 
`zdrowiu. Zachowajcie maksimum czujności i zdrowego rozsądku. Jako 
osoby o szczególnych kompetencjach i umiejętnościach, postarajcie się 
służyć, w miarę możliwości, swoją wiedzą lokalnej społeczności. Znacie 
procedury, rozumiecie zagrożenie. Działajcie z rozwagą i zgodnie z 
zaleceniami upoważnionych organów. 

Dziękuję za owocne spotkania w Otwocku, Lublinie, Chełmie i Lęborku. 

Wszystkich, którzy wybierali się na nasze spotkania w Tarnowie, Legnicy, 
Łomży i Radomiu przepraszam. Zostały odwołane dla wspólnego dobra. 
Jak tylko sytuacja się uspokoi, przyjadę. Jestem, jak zwykle, do Waszej 
dyspozycji. Do rychłego zobaczenia, 

Andrzej Rozenek /-/ 
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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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APEL ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 
SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA 

Kolejne pikiety przed Sądem Okręgowym 
na Płockiej. Jak informują koleżanki i 
koledzy ze Związku Byłych Funkcjonariuszy 
Służb Ochrony Państwa - przed Sądem 
Okręgowym przy ul. Płockiej 9 w godz. 
7.50–9.00 odbędą się kolejne pikiety w 
sprawie przywrócenia świadczeń 
emerytalnych i rentowych. Pikiety będą się 
odbywać cyklicznie (do odwołania): 

 

 każdego 16-tego dnia miesiąca (z wyjątkiem sobót i niedziel), 

 w pozostałych tygodniach - w każdy czwartek 
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PROTEST EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB 
MUNDUROWYCH 

Zaproszenie do uczestnictwa w proteście 

 

„ALARM GRANICZNY TRWA” 

WCZORAJ MY! DZISIAJ ONI! JUTRO WY? 
PROTEST 

EMERYTÓW I RENCISTÓW 
SŁUŻB MUNDUROWYCH 

objętych uchwalaną przez PIS Ustawą zaopatrzeniową funkcjonariuszy i ich rodzin. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 2270 

25.04.2020 r. godzina 11.00 – 18.00 

CIESZYN 
(Rynek - Most Wolności – Most Przyjaźni) 
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STOP BEZPRAWIU! 

Bezprawne i bezpodstawne obniżenie emerytur i rent wypracowanych 
podczas długoletniej służby w Straży Granicznej, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, oraz niedopuszczanie do 
osądzenia spraw przez niezawisłe sądy 

RAŻĄCO NARUSZA KONSTYTUCJĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

ZASADĘ PAŃSTWA PRAWA 

ZASADĘ OCHRONY PRAW NABYTYCH ZASADĘ NIE DZIAŁANIA PRAWA WSTECZ 

ZASADĘ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ 

ZASADĘ PRAWA DO SĄDU i DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI 

ZASADĘ PRAWA DO WŁASNOŚCI 

ZASADĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ 

Bez wykazywania winy indywidualnej drastycznie obniża świadczenia 
emerytalne i rentowe, zastępując władzę sądowniczą władzą ustawodawczą. Jest 
przejawem oczywistej represji, zemsty i szykanowania ludzi, którzy z oddaniem 
służyli Polsce. Skandalicznie narusza prawa majątkowe - okres do dnia 
31.07.1990 roku przelicza w wysokości 0,00 % za każdy rok służby, przyznając 
świadczenie w wysokości 926 zł netto, a emeryturę wypracowaną w 
demokratycznej Polsce ogranicza do kwoty 1.8… złoty netto. Poprzez 
zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej jest szykanowaniem, zabronionym i 
nie stosowanym w demokratycznych państwach prawa. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) 

 
Podstawa prawna: Konstytucja RP art.2, art.67 ust.1 w zw. z art.31 ust. 3, art. 45 ust. 1 w zw.  z art. 10 ust. 
1 i 2, art. 42 w zw. z art. 6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 30 
oraz 47 Konstytucji RP w zw. z art. 8 Konwencji Rzymskiej i art. 64 ust.1 i 2 w zw. z art. 67 ust.1 w zw. z art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji Rzymskiej w zw. z art. 14 wspomnianej 
Konwencji. 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz.2270) 
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INFOTEKA NR 32 
Przegląd mediów – 16. 03. 2020 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Oszczerstwa Prezydenta 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/andrzej-duda-celem-mojej-prezydentury-
jest-podniesienie-poziomu-zycia-polakow/ylrnplh 

„Im się zwyczajnie nie należały te tysiące złotych za służbę obcemu 
mocarstwu, jakim była Moskwa, tamta władza, tamten ustrój. Bardzo 
często za prześladowanie Polaków - mówił prezydent na temat 
obniżonych świadczeń emerytalnych” 

Niektórym słusznie obniżono świadczenia emerytalne, bo im się nie 
należały te tysiące złotych, które dostawali za służbę obcemu mocarstwu, 
jakim była Moskwa, tamtej władzy i tamtemu ustrojowi, często za 
prześladowanie Polaków - mówił Duda. - To był skandal, że mieli takie 
świadczenia, podczas gdy zwykły człowiek, który całe życie ciężko 
przepracował i często walczył o wolną Polskę, miał skromne świadczenia. 
Dostali takie, jakie są średnie, zwykłe (świadczenia - przyp. red.). To jest 
chyba właśnie sprawiedliwość, sprawiedliwa Polska, która nie pozwala 
nagradzać tych, którzy okazali się w jakimś czasie niegodni, żeby nie użyć 
mocniejszego słowa - stwierdził prezydent. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/andrzej-duda-celem-mojej-prezydentury-jest-podniesienie-poziomu-zycia-polakow/ylrnplh
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/andrzej-duda-celem-mojej-prezydentury-jest-podniesienie-poziomu-zycia-polakow/ylrnplh
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Czy esbeckie emerytury będą osią sporu Lewicy z 
prezydentem. 
https://niezalezna.pl/311202-czy-esbeckie-emerytury-beda-osia-sporu-
lewicy-z-prezydentem-politycy-komentuja-slowa-biedronia 

16 02 2020 

Czy esbeckie emerytury będą osią sporu Lewicy z prezydentem? Politycy 
komentują słowa Biedronia. - Dlaczego osoby, które służyły 
komunistycznemu systemowi mają otrzymywać cokolwiek ekstra w 
demokratycznej Polsce - pytał retorycznie polityk Zjednoczonej Prawicy 
Adam Bielan, w programie Michała Rachonia "Woronicza 17". Bielan 
komentował w ten sposób postulat Roberta Biedronia, który uśrednienie 
emerytur dla byłych esbeków nazwał "niegodziwością". 

 

Jak PiS wyrzucił do kosza program na kryzys 
epidemiologiczny 
https://wyborcza.pl/7,75398,25787246,koronawirus-pis-wyrzucil-do-
kosza-program-na-kryzys-epidemiologiczny.html 

Wojciech Czuchnowski, 14 03 2020 

Korona wirus. Jak PiS wyrzucił do kosza program na kryzys epidemiologiczny. 
W 2015 r. rząd PiS zrezygnował z programu, który dziś pomógłby w walce 
z epidemią. Zamiast tego MSWiA skupiło się na metodach inwigilacji. 

 

  

https://niezalezna.pl/311202-czy-esbeckie-emerytury-beda-osia-sporu-lewicy-z-prezydentem-politycy-komentuja-slowa-biedronia
https://niezalezna.pl/311202-czy-esbeckie-emerytury-beda-osia-sporu-lewicy-z-prezydentem-politycy-komentuja-slowa-biedronia
https://wyborcza.pl/7,75398,25787246,koronawirus-pis-wyrzucil-do-kosza-program-na-kryzys-epidemiologiczny.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25787246,koronawirus-pis-wyrzucil-do-kosza-program-na-kryzys-epidemiologiczny.html
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Dezubekizacja po polsku. 
http://panswojegolosu.pl/2020/03/02/dezubekizacja-po-
polsku/?fbclid=IwAR3zeQQzhHfoDZvYmOzev5qsbBuXknbfVw-
8FkGKPYEZyQmKZT0nqXyTLDY 

błażej-bloger, (radca prawny, podróżnik, enofil i rzecznik twojej wolności), 02 03 2020 

„Już” 17 marca 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zajmie się głośną w 
kręgach weteranów służb mundurowych ustawą, która w 2017 roku 
drastycznie obniżyła świadczenia emerytalno-rentowe byłych 
funkcjonariuszy. Jedyna rzecz, która naprawdę mnie dziwi to fakt, że ktoś 
naprawdę 30 lat po upadku systemu komunistycznego jeszcze myśli 
kategoriami przeszłości i próbuje zbijać polityczny kapitał na cierpieniu 
starszych ludzi 

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza niezwykle 
zawiłe, niejasne i wewnętrznie sprzeczne, represyjne 
rozwiązania prawne. Trybunał Konstytucyjny nie wyręczy 
sądów. 
Czy któryś z sądów zastanawiał się jak to możliwe, że IPN wystawia 
informację o służbie na rzecz totalitarnego państwa wobec osób, które nie 
były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa i nawet legitymują się 
pozytywnym wyrokiem auto lustracyjnym? 

link do pełnego tekstu: 
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Ustawa%20z%20dnia
%2016%20grudnia%202016%20roku%20wprowadza%20niezwykle%20zawi%
C5%82e%2C%20niejasne%20i%20wewn%C4%99trznie%20sprzeczne%2C%2
0represyjne%20rozwi%C4%85zania%20prawne..docx) 

 

  

http://panswojegolosu.pl/2020/03/02/dezubekizacja-po-polsku/?fbclid=IwAR3zeQQzhHfoDZvYmOzev5qsbBuXknbfVw-8FkGKPYEZyQmKZT0nqXyTLDY
http://panswojegolosu.pl/2020/03/02/dezubekizacja-po-polsku/?fbclid=IwAR3zeQQzhHfoDZvYmOzev5qsbBuXknbfVw-8FkGKPYEZyQmKZT0nqXyTLDY
http://panswojegolosu.pl/2020/03/02/dezubekizacja-po-polsku/?fbclid=IwAR3zeQQzhHfoDZvYmOzev5qsbBuXknbfVw-8FkGKPYEZyQmKZT0nqXyTLDY
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Ustawa%20z%20dnia%2016%20grudnia%202016%20roku%20wprowadza%20niezwykle%20zawi%C5%82e%2C%20niejasne%20i%20wewn%C4%99trznie%20sprzeczne%2C%20represyjne%20rozwi%C4%85zania%20prawne..docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Ustawa%20z%20dnia%2016%20grudnia%202016%20roku%20wprowadza%20niezwykle%20zawi%C5%82e%2C%20niejasne%20i%20wewn%C4%99trznie%20sprzeczne%2C%20represyjne%20rozwi%C4%85zania%20prawne..docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Ustawa%20z%20dnia%2016%20grudnia%202016%20roku%20wprowadza%20niezwykle%20zawi%C5%82e%2C%20niejasne%20i%20wewn%C4%99trznie%20sprzeczne%2C%20represyjne%20rozwi%C4%85zania%20prawne..docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Ustawa%20z%20dnia%2016%20grudnia%202016%20roku%20wprowadza%20niezwykle%20zawi%C5%82e%2C%20niejasne%20i%20wewn%C4%99trznie%20sprzeczne%2C%20represyjne%20rozwi%C4%85zania%20prawne..docx
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Zespół "De Mono" protestuje przeciwko propagandzie 
TVP info 
http://polityczek.pl/facebook/12558-zespol-de-mono-protestuje-
przeciwko-propagandzie-tvp-info 

Zespół "De Mono" protestuje przeciwko propagandzie TVP info. 03 marca 
2020. Zespół muzyczny "De Mono" wydał oficjalne oświadczenie w 
związku z pojawieniem się na antenie TVP INFO ich utworu. Muzycy 
postanowili zaprotestować przeciwko narracji, jaka została zbudowana 
przez program "W tyle wizji" z użyciem piosenki "Kochać inaczej". 
Oświadczenie pojawiło się na kanałach społecznościowych artystów i 
podpisali się pod nim liderzy zespołu: Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk. 

 

RPO broni sędziego Tulei: miał obowiązek ujawnić, że 
posłowie PiS składali fałszywe zeznania 
https://oko.press/rpo-broni-sedziego-tulei-mial-obowiazek-ujawnic-ze-
poslowie-pis-skladali-falszywe-zeznania/ 
OKO.press, Daniel Flis, 02 03 2020 

/…/ Rzecznik Praw Obywatelskich 2 marca wezwał Prokuratora 
Krajowego do wyjaśnienia, na jakiej podstawie chce, by Izba 
Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Jak 
pisaliśmy, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski chce postawić Tulei 
zarzuty karne za orzeczenie, które Tuleya wydał w grudniu 2017 roku. 
Nakazał w nim prokuraturze, by wszczęła umorzone śledztwo w sprawie 
przeniesienia obrad Sejmu do Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 roku. 

 

  

http://polityczek.pl/facebook/12558-zespol-de-mono-protestuje-przeciwko-propagandzie-tvp-info
http://polityczek.pl/facebook/12558-zespol-de-mono-protestuje-przeciwko-propagandzie-tvp-info
https://oko.press/rpo-broni-sedziego-tulei-mial-obowiazek-ujawnic-ze-poslowie-pis-skladali-falszywe-zeznania/
https://oko.press/rpo-broni-sedziego-tulei-mial-obowiazek-ujawnic-ze-poslowie-pis-skladali-falszywe-zeznania/
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To człowiek głęboko nieszczęśliwy, wymagający pomocy 
terapeutycznej 
https://natemat.pl/298311,portret-kaczynskiego-oczami-migalskiego-
smutny-obraz-prezesa-pis-analiza 
Łukasz Grzegorczyk, 02 02 2020 

"Nieszczęśliwy starzec uczynił nas nieszczęśliwymi". Migalski wyjątkowo 
ostro o prezesie PiS. Były europoseł PiS dr Marek Migalski pokusił się o 
dokładną analizę osobowości Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem 
prezes partii zaraził swoim nieszczęściem cały kraj. "To człowiek głęboko 
nieszczęśliwy, wymagający pomocy terapeutycznej" – twierdzi politolog w 
swoim wpisie. 

 

„Stan zawieszenia” odbiera skarżącemu w istocie na czas 
nieokreślony konstytucyjnie gwarantowane prawo do 
sądu 
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-
sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-
postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-
AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68 
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił Postanowienie Sądu Okręgowego w 
Warszawie o zawieszeniu postępowania. „Stan zawieszenia” odbiera 
skarżącemu w istocie na czas nieokreślony konstytucyjnie gwarantowane 
prawo do sądu – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu 
postępowania w sprawie z uwagi na zadane pytanie prawne do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie XIII 1 U 326/18. (sygn. akt III AUz 945/19). 

 

  

https://natemat.pl/298311,portret-kaczynskiego-oczami-migalskiego-smutny-obraz-prezesa-pis-analiza
https://natemat.pl/298311,portret-kaczynskiego-oczami-migalskiego-smutny-obraz-prezesa-pis-analiza
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/183-sad-apelacyjny-w-warszawie-uchylil-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie-o-zawieszeniu-postepowania.html?fbclid=IwAR1M0SMILI9X9xkFfnqNu-AmcRt9VeiXUtHVTiviYE_NPUEX3I460b-jo68
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NSA: Milicjant nie służył w wolnej Polsce, ale obniżenie 
emerytury trzeba ponownie zbadać 
https://www.prawo.pl/kadry/warunki-nieobnizania-emerytury-bylym-
funkcjonariuszom-prl,496681.html 
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18 12 2019. 

NSA: Milicjant nie służył w wolnej Polsce, ale obniżenie emerytury trzeba 
ponownie zbadać Aby obniżyć emeryturę funkcjonariuszowi służącemu 
totalitarnemu państwa minister spraw wewnętrznych musi wziąć pod 
uwagę łącznie okresy służby w PRL, charakter służby, czas pracy oraz 
rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych - stwierdził Naczelny Sąd 
Administracyjny. 

 

Andrzej Duda i ubecy 
https://www.salon24.pl/u/mundurowi/1020482,andrzej-duda-i-ubecy 
17 02 2020 

Andrzej Duda i ubecy. Barwy kampanii. W dniu 15 lutego 2020 roku odbyła 
się pierwsza konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy. Radosny 
tłum po brzegi wypełnił halę widowiskową. Wodzirej Bochenek zagrzewał 
i moderował. Laudacje wygłosili Prezes Jarosław, Premier Mateusz i 
Premier Beata. /…/ Napiętnował kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Publicznie ich 
upokorzył, przyklejając łatkę bandytów i uzurpatorów. Jak to się nazywa, 
gdy polityk dla krótkoterminowych korzyści wyborczych, szczuje część 
obywateli na drugą część? Populizm. 

 

  

https://www.prawo.pl/kadry/warunki-nieobnizania-emerytury-bylym-funkcjonariuszom-prl,496681.html
https://www.prawo.pl/kadry/warunki-nieobnizania-emerytury-bylym-funkcjonariuszom-prl,496681.html
https://www.salon24.pl/u/mundurowi/1020482,andrzej-duda-i-ubecy
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Prezydent cieszy się z katastrofalnego prawa 

https://oko.press/duda-wychwala-efekty-ustawy-dezubekizacyjnej-
prezydent-cieszy-sie-z-katastrofalnego-
prawa/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=158192
0161. Anna Wójcik. 
17 02 2020 

Duda wychwala efekty ustawy „dezubekizacyjnej”. Prezydent cieszy się z 
katastrofalnego prawa. Prezydent Andrzej Duda na swojej konwencji 
wprowadził wyborców w błąd. Tzw. druga ustawa dezubekizacyjna nie jest 
sukcesem. Ma za to katastrofalne skutki dla tysięcy osób dotkniętych 
nieuzasadnioną obniżką emerytur i rent. Rzecznik Praw Obywatelskich 
wprost określił to prawo jako represyjne 

 

Ostatnie słowo skazanych 
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-
skazanych/?fbclid=IwAR28BeGoAeg2cV0ec8t4N1dxG_L6omlzCN4fu8Y
Cbw3A_QQPtAT283mZwM0. 21.02.2020 

Sławomir Sadowski 

Aby zrozumieć fenomen i sens dzisiejszego bezprzykładnego ataku PiS 
na sądy, trzeba cofnąć się do grudnia 2016r. Wtedy właśnie PiS 
przegłosował w sejmie RP jedną z najbardziej niekonstytucyjnych i 
podłych ustaw represyjnych, nazywaną „dezubekizacyjną”. 
 

  

https://oko.press/duda-wychwala-efekty-ustawy-dezubekizacyjnej-prezydent-cieszy-sie-z-katastrofalnego-prawa/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1581920161
https://oko.press/duda-wychwala-efekty-ustawy-dezubekizacyjnej-prezydent-cieszy-sie-z-katastrofalnego-prawa/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1581920161
https://oko.press/duda-wychwala-efekty-ustawy-dezubekizacyjnej-prezydent-cieszy-sie-z-katastrofalnego-prawa/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1581920161
https://oko.press/duda-wychwala-efekty-ustawy-dezubekizacyjnej-prezydent-cieszy-sie-z-katastrofalnego-prawa/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1581920161
https://oko.press/autor/anna-wojcik/
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/?fbclid=IwAR28BeGoAeg2cV0ec8t4N1dxG_L6omlzCN4fu8YCbw3A_QQPtAT283mZwM0
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/?fbclid=IwAR28BeGoAeg2cV0ec8t4N1dxG_L6omlzCN4fu8YCbw3A_QQPtAT283mZwM0
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/?fbclid=IwAR28BeGoAeg2cV0ec8t4N1dxG_L6omlzCN4fu8YCbw3A_QQPtAT283mZwM0
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/
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NSA przeciw obniżeniu esbeckich emerytur 
https://www.tvp.info/46501718/nsa-przeciw-obnizeniu-esbeckich-
emerytur-w-uzasadnieniu-napisal-o-wschodnich-despotiach 
AB, MNIE, 04 02 2020 

NSA przeciw obniżeniu esbeckich emerytur. W uzasadnieniu napisał o 
„wschodnich despotiach”. Sędziowie NSA, uchylając decyzję ministra 
spraw wewnętrznych o odebraniu wysokich emerytur byłym 
funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, napisali w uzasadnieniu, że 
„nie ma w polskiej tradycji zasady stosowania wobec przeciwników 
odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów i 
poglądów ideologicznych wzorujących się na wschodnich 
despotiach”. 
 

Ustawa dezubekizacyjna. Sąd Najwyższy poczeka na 
trybunał 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1454763,dezubekizacja-obniza-emerytur-sn-i-tk.html 

Paulina Nowosielska, 20 02 2020 

/…/. Aleksy T., którego sprawę bada sąd w Białymstoku, pełnił służbę od 
marca 1950 r. do kwietnia 1980 r. Jego obecna emerytura po obniżce 
wynosi 1209 zł miesięcznie. 

– Przyjęcie kryterium, że o obniżeniu świadczenia decyduje jedynie 
formalna przynależność, wypacza ideę sprawiedliwości, bo w zasadzie 
sąd przy tym ustalaniu nie jest potrzebny. W tym konkretnym przypadku 
skarżący odszedł na emeryturę 40 lat temu. To osoba niewidoma, 
przeszło 90-letnia – opowiada Oklejak. 

 

  

https://www.tvp.info/46501718/nsa-przeciw-obnizeniu-esbeckich-emerytur-w-uzasadnieniu-napisal-o-wschodnich-despotiach
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1454763,dezubekizacja-obniza-emerytur-sn-i-tk.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1454763,dezubekizacja-obniza-emerytur-sn-i-tk.html
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Powstaje Stowarzyszenie Bractwo Mundurowe RP 
https://www.facebook.com/marionastos/posts/192975412010991. Mario 
Na Stos 
W odpowiedzi na przekroczone, akceptowane w demokratycznym 
państwie prawa, granice poniżania, pogardy, stygmatyzowania i 
dyskryminacji represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w naszym 
kraju, powstaje Stowarzyszenie Bractwo Mundurowe RP. /…/. 
Dramatyczna sytuacja ekonomiczna i społeczna funkcjonariuszy, 
żołnierzy i członków rodzin po zmarłych adresatach ustaw represyjnych z 
dnia 16 grudnia 2016 roku i 23 stycznia 2009r, wymusiła konieczność 
stworzeniu organizacji „Bractwo Mundurowe RP”. 

link do pełnego tekstu: 
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/16.%20POWSTAJE%20STO
WARZYSZENIE%20BRACTWO%20MUNDUROWE%20RP.docx) 

 

Byle tylko sił i czasu wystarczyło... 
https://nowosci.com.pl/wdowy-po-milicjantach-odzyskaly-renty-sad-w-
toruniu-stanal-po-ich-stronie/ar/c1-
14812190?utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_ca
mpaign=sad-torun&fbclid=iwar21eyv6rmcemofcxqmz5s-
s2__ydodjfvzyiicoijwgyynmcpxyypdxkvg 
Małgorzata Oberlan, 24 02 2020 

Wdowy po milicjantach odzyskały renty! sąd w Toruniu stanął po ich 
stronie. 

Dwie 89-letnie i schorowane staruszki, na mocy wyroków Sądu 
Okręgowego w Toruniu, odzyskały pełne renty rodzinne po zmarłych 
mężach milicjantach. Pieniądze odebrano im na mocy kontrowersyjnej 
ustawy dezubekizacyjnej. 

 

  

https://www.facebook.com/marionastos/posts/192975412010991
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https://nowosci.com.pl/wdowy-po-milicjantach-odzyskaly-renty-sad-w-toruniu-stanal-po-ich-stronie/ar/c1-14812190?utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_campaign=sad-torun&fbclid=IwAR21eyV6RmceMofcxQmz5s-S2__ydODJFVzYIiCOiJwgyyNmCpxYYpdxKVg
https://nowosci.com.pl/wdowy-po-milicjantach-odzyskaly-renty-sad-w-toruniu-stanal-po-ich-stronie/ar/c1-14812190?utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_campaign=sad-torun&fbclid=IwAR21eyV6RmceMofcxQmz5s-S2__ydODJFVzYIiCOiJwgyyNmCpxYYpdxKVg
https://nowosci.com.pl/wdowy-po-milicjantach-odzyskaly-renty-sad-w-toruniu-stanal-po-ich-stronie/ar/c1-14812190?utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_campaign=sad-torun&fbclid=IwAR21eyV6RmceMofcxQmz5s-S2__ydODJFVzYIiCOiJwgyyNmCpxYYpdxKVg
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Trybunał Konstytucyjny znów przesuwa dezubekizację 
https://wyborcza.pl/7,75398,25791919,trybunal-konstytucyjny-znow-
przesuwa-dezubekizacje.html 
Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski, 15 03 2020 

Trybunał Konstytucyjny znów przesuwa dezubekizację. Na orzeczenie 
Trybunału od dwóch lat czeka blisko 40 tys. byłych funkcjonariuszy, 
którym rząd obciął emerytury ustawą dezubekizacyjną. 

 

Boi się, że od kwietnia zostanie bez dachu nad głową 
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-
emerytury-wybrali-smierc 
"Wiesiu poszedł sam". Stracili emerytury, wybrali śmierć. Zobaczyła odbite 
na podłodze czerwone łapy psa. I wiedziała: to zaschnięta krew, męża już 
nie ma. Razem mieli uciec przed długami, które urosły przez nową ustawę. 
Została sama. 

 

RPO do senatu: ustawa lustracyjna do poprawki 
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303119915-RPO-do-senatu-
ustawa-lustracyjna-do-poprawki.html?fbclid=IwAR3WSW4l8BVtWe-
8YHLxZ7nUiQbWLKm07ddeAS0R1XVnTTlUkXyQ_LgULFE. 11.03.2020 
J.K. 

Sądy miesiącami czekają na stanowisko IPN w procesach 
autolustracyjnych, inicjowanych przez osoby pomówione o związki ze 
służbami specjalnymi PRL. A w tym czasie dana osoba pozostaje 
napiętnowana jako współpracownik służb. - Dziś prawo nie określa 
żadnego terminu na zajęcie stanowiska przez IPN. Jeszcze w 2007 r. 
zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny. 
 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,25791919,trybunal-konstytucyjny-znow-przesuwa-dezubekizacje.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25791919,trybunal-konstytucyjny-znow-przesuwa-dezubekizacje.html
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303119915-RPO-do-senatu-ustawa-lustracyjna-do-poprawki.html?fbclid=IwAR3WSW4l8BVtWe-8YHLxZ7nUiQbWLKm07ddeAS0R1XVnTTlUkXyQ_LgULFE
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303119915-RPO-do-senatu-ustawa-lustracyjna-do-poprawki.html?fbclid=IwAR3WSW4l8BVtWe-8YHLxZ7nUiQbWLKm07ddeAS0R1XVnTTlUkXyQ_LgULFE
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303119915-RPO-do-senatu-ustawa-lustracyjna-do-poprawki.html?fbclid=IwAR3WSW4l8BVtWe-8YHLxZ7nUiQbWLKm07ddeAS0R1XVnTTlUkXyQ_LgULFE
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Jak nie środkowy palec to figa 
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2020 roku ukazał się 
„projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych” dotyczący dodatku przedemerytalnego, równoważnika za 
wyżywienie, postępowania dyscyplinarnego oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za zaległy urlop. 

Niestety projekt zawiera zapis ograniczający prawo do ekwiwalentu 
pieniężnego wg. nowej stawki 1/21 od daty publikacji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, czyli od 6 listopada 2018 roku. /…/ 

Nie umiemy tego w kulturalny sposób skomentować, dlatego chcemy 
decydentom dedykować pod rozwagę końcowy fragment z „Modlitwy” 
Juliana Tuwima: 

lecz nade wszystko – słowom naszym, 
zmienionym chytrze przez krętaczy,  
jedyność przywróć i prawdziwość: 
niech prawo zawsze prawo znaczy, 
a sprawiedliwość – sprawiedliwość… 

link do pełnego tekstu: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/20.%20Jak%20nie%2
0%C5%9Brodkowy%20palec%20to%20figa.docx) 

 

  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/20.%20Jak%20nie%20%C5%9Brodkowy%20palec%20to%20figa.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/20.%20Jak%20nie%20%C5%9Brodkowy%20palec%20to%20figa.docx
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Bernadeta Krynicka i Grzegorz Woźniak w dniu 
dzisiejszym decyzjami Jarosława Kaczyńskiego zostali 
zawieszeni w prawach członka PiS 
http://polityczek.pl/uncategorised/12636-krynicka-zawieszona-przez-pis-
skrytykowala-przygotowanie-szpitala-do-pandemii 
16 03 2020 

Bernadeta Krynicka pracująca obecnie jako kierowniczka w łomżyńskim Szpitalu 
Wojewódzkim została zawieszona przez władze Prawa i Sprawiedliwości w 
prawach członka partii PiS. Krynicka w mocnych słowach wypowiedziała się na 
temat przygotowania szpitala w Łomży do przyjmowana pacjentów chorych na 
koronawirusa. 

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=54891 
https://nczas.com/2020/03/16/kaczynski-pilnie-zawiesil-dwoch-poslow-
pis/ 

Dzisiaj poseł Krzysztof Sobolewski poinformował o zawieszeniu Krynickiej w 
prawach członka PiS. Decyzja kierownictwa PiS tyczy się także posła Grzegorz 
Wożniaka, który miał w ostatnim czasie wyprawić imieniny na 250 osób. 

 

Stanisław Obirek: Głupota biskupa Dzięgi 
https://studioopinii.pl/archiwa/197445 
16 03 2020 

Już tyle tekstów obnażających brak odpowiedzialności niektórych księży i 
biskupów się ukazało, że wydawałoby się, że stonują swoje bezmyślne działania 
i głupie dywagacje. To próżna nadzieja. 

Przykładem list metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi. Zwrócił już na niego uwagę publicysta TP Piotr Sikora i Artur Nowak w 
NEWSWEEKU. Rzecz jest na tyle bulwersująca, że postanowiłem ją również 
odnotować. List czytany był 15 marca, gdy już było wiadomo, co należy robić, by 
do minimum ograniczyć możliwość zarażenia koronawirusem. Biskup wie swoje 
i bardziej boi się diabła i troszczy się przede wszystkim o życie nienarodzone niż 
to narodzone. 

 

http://polityczek.pl/uncategorised/12636-krynicka-zawieszona-przez-pis-skrytykowala-przygotowanie-szpitala-do-pandemii
http://polityczek.pl/uncategorised/12636-krynicka-zawieszona-przez-pis-skrytykowala-przygotowanie-szpitala-do-pandemii
https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=54891
https://nczas.com/2020/03/16/kaczynski-pilnie-zawiesil-dwoch-poslow-pis/
https://nczas.com/2020/03/16/kaczynski-pilnie-zawiesil-dwoch-poslow-pis/
https://studioopinii.pl/archiwa/197445
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Dla mnie zamach stanu odbył się dużo wcześniej 
https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-
demokracji-
rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-
vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM 

09 02 2020 

Joanna Szczepkowska: Dziwię się aktorom, którzy występują w TVP. To 
mój własny, jednostkowy bojkot. Napisałam, że nie można legitymizować 
swoją obecnością niczego, co ma TVP w nazwie – mówi aktorka Joanna 
Szczepkowska. 

NEWSWEEK: Co pomyślała pani, gdy prezydent podpisał ustawę 
dyscyplinującą sędziów? 

JOANNA SZCZEPKOWSKA: Szczerze? Nic. Dla mnie zamach stanu 
odbył się dużo wcześniej. Wtedy, kiedy nie wpuszczono posłów opozycji 
do Sali Kolumnowej Sejmu. To był grudzień 2016 roku. 

 

Sądy odwołują rozprawy, kolejne nawet po 14 kwietnia 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-sytuacja-w-zwiazku-z-
koronawirusem,498633.html 

Patrycja Rojek-Socha, 16 03 2020 

Od piątku 13 marca, sądy w całym kraju ograniczyły pracę. Odwoływane 
są wszystkie rozprawy i posiedzenia, poza tymi niecierpiącymi zwłoki. 
Ograniczenia dotyczą w wielu miejscach biur obsługi interesantów. 
Kolejne rozprawy, według nieoficjalnych informacji, planowane są nie 
wcześniej niż w połowie kwietnia. Czeka nas chaos - alarmują prawnicy. 
 

  

https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-demokracji-rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM
https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-demokracji-rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM
https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-demokracji-rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM
https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-demokracji-rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM
https://www.newsweek.pl/polska/joanna-szczepkowska-o-sztuce-i-demokracji-rozmowa/mq5lq63?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR130Aj8aAYcBkftRjjA8uFUpuu_jx4UCSAS-vzw2PDhgaDXhSYllE1JwhM
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-sytuacja-w-zwiazku-z-koronawirusem,498633.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-sytuacja-w-zwiazku-z-koronawirusem,498633.html
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W GDAŃSKU 

KOŁO W GDYNI 
W dniu 10 marca 2020 r. w restauracji Morskiego Instytutu Rybackiego w 
Gdyni przeprowadzono Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdyni. 

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Jan Pietruszewski – Prezes 
ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, Hieronim Brzozowiec – I Wiceprezes 
ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni oraz Bożena Bieda - 
Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w 
Gdańsku. 

Pani Prezes Koła - Małgorzata Górska przywitała obecnych i przedstawiła 
sprawozdanie z działalności za 2019 r. Praca Zarządu Koła w 2019r. 
skierowana była w szczególności na organizację i promocję życia 
kulturalnego oraz wypoczynku członków Koła, na wspieraniu i udzielaniu 
pomocy członkom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, 
jak również na pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji 
zawodowych. Po prezentacji sprawozdania z działalności, sprawozdania 
finansowego oraz komisji rewizyjnej, przystąpiono do podjęcia uchwał w 
przedmiotowych sprawach, oraz udzielenia absolutorium, które zostały 
przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniach Pani M. Górska przedstawiła plan 
pracy na 2020r. 
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W następnej kolejności głos zabrał I Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku 
z/s w Gdyni Hieronim Brzozowiec – na wstępie omówił wprowadzone 
zmiany aktualnego Statutu Stowarzyszenia, które weszły w życie 
postanowieniem SR dla Miasta St. Warszawy w Warszawie z 
dnia16.10.2019 roku.  Przedstawił aktualną sytuację seniorów, emerytów 
policyjnych, którzy w dalszym ciągu objęci są ustawą represyjna oraz 
zakres udzielanych im na bieżąco pomocy prawnych. W kolejnym 
wystąpieniu głos zabrał Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski, omówił 
sprawy realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia w tym spotkań z 
Komendantem Wojewódzkim za rok 2019.  Przedstawił ostatnio zaistniałą 
zmianę na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Przypomniał obowiązujące zasady dotyczące korzystania z funduszu 
socjalnego oraz o możliwości przekazania 1% podatku na Organizację 
Pożytku Publicznego jaką jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 

Wiceprzewodnicząca ZW NSZZP w Gdańsku Bożena Bieda, w swoim 
wystąpieniu podziękowała za dotychczasową wspaniałą współpracę z 
Kołem SEiRP w Gdyni, przede wszystkim w zakresie prowadzonych dla 
seniorów szkoleń komputerowych i językowych informując, iż w dalszym 
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ciągu będą kontynuowane tego rodzaju szkolenia. Następnie przystąpiła 
do uroczystego wręczenia Pani Prezes Małgorzacie Górskiej, 
przyznanego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, w 
uznaniu za postawę cechującą się patriotyzmem o działalnością na rzecz 
NSZZ Policjantów „Krzyża Niepodległości” z okazji 100lecia 
Odzyskania Niepodległości. 

Po części oficjalnej Prezes M. Górska zaprosiła na drugą część, tj. 
spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Dla uczczenia 
tego doniosłego dnia członkowie Zarządu Koła, wszystkim kobietom 
złożyli życzenia i wręczyli kwiaty, po których nastąpiła część integracyjna 
przy poczęstunku. 

Podczas spotkania członkowie mile spędzili czas wspominając wspólne 
chwile spędzone w służbie oraz omawiając bieżące sprawy dot. seniorów. 
Na zakończenie spotkania Prezes serdecznie podziękowała koleżankom 
i kolegom za udział w spotkaniu i aktywne angażowanie się w prace 
Zarządu Koła w 2019 roku, życząc wszystkim a w szczególności Paniom 
Miłego Dnia.  

tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus  

  



41 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 3 (93) 2020 

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE 

AMERYKA, KRÓLIKOWO, OLSZTYNEK 
Pełen autokar, 50 osób, w niedzielę, 17 lutego 2020 roku, przy dosyć 
„zmiennej” pogodzie, zapoznało się z miejscami i miejscowościami, w 
których działa się historia, w których ta historia została upamiętniona i 
udostępniona ku pamięci, ku przestrodze… 
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Zaczęliśmy od powstałego w 1903 r. Szpitala Klimatycznego dla dzieci 
chorych na gruźlicę, gdyż w owym czasie tę chorobę leczono wyłącznie 
„klimatycznie” - to było takie właśnie miejsce. Obecnie szpital jest 
znacznie rozbudowany łącznie ze szkołą podstawową, leczenie „leśnym 

klimatem” wspomaga współczesna 
medycyna. 

Niemiecki Stalag I-B Hohenstein, w obecnej 
miejscowości Królikowo nie pozostawił po 
sobie wielu śladów. Budowa drogi A7 
przebiegającej przez teren byłego Stalagu 
pozwoliła na dokładne, archeologiczne 
przeprowadzenie badań i przeniesienie 
znalezisk do muzeum w ratuszu w Olsztynku, 
którego zwiedzenie dopiero unaocznia ogrom 
bestialskiego barbarzyństwa niemieckich. 

Nieopodal Stalagu I-b Hohenstein 
posadowiono (między Olsztynkiem a Sudwą) 
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tzw. Mauzoleum Hindenburga, przy którego budowie pracowali 
więźniowie wspomnianego Stalagu I-b. Umierających z wycieńczenia i 
głodu chowano na cmentarzu w Sudwie. (55 tysięcy ofiar). 

Przed Ratuszem w Olsztynku umieszczono jedyny, dotychczas 
odnaleziony fragment Mauzoleum: figurę lwa, który „stał” onegdaj po 
prawej stronie głównego wejścia na zewnątrz budowli. Pozostałe 
elementy monumentu, wysadzonego przez ustępujące wojska niemieckie, 
zużyto jako materiał budowlany w wielu miejscach w Polsce. 

W Olsztynku, po zwiedzeniu Muzeum Stalagu I-b Hohenstein, w Hucie 
Szkła zaprezentowano wycieczkowiczom komercyjną produkcję: kwiatów 
- nigdy nie więdnących, ptaszków - nie śpiewających, ślimaków - nie 
pełzających… Ale pokazana technika ich „wytwarzania” była o tyle 
fascynująca, co prosta dla przeszkolonego „szklarza”. 

Na koniec był spacer po zabytkowych miejscach miasteczka i krótka 
wizyta w Skansenie Budownictwa Wiejskiego. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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KOŁO W GIŻYCKU. BAWIĆ SIĘ KAŻDY MOŻE… 
My jednak zawsze z humorem i dobrym samopoczuciem 
podsumowaliśmy miniony rok. Jak co roku nasze Noworoczne Spotkanie 
odbyło się w hotelu naszego przyjaciela Czesława Stankiewicza. Obiekt 
ten położony jest nad pięknym jeziorem Niegocin i jeszcze nie ma nazwy. 
Najczęściej mówi się „U Cześka”, ale tak po cichutku zastanawiamy się 
jak go nazwać. Do tej pory funkcjonował on w ramach Ośrodka LOK. 
Jednak jak to bywa w dobie obecnej, jako że LOK powiązany był z tfu!! 
komuną został sprywatyzowany i stoi pusty. Natomiast wspomniany nasz 
przyjaciel przeniósł się do własnego hotelu pobudowanego jak 
stylizowany galeon. Ale to inny temat. 

Spotkanie nasze jedynie po jednym względem nie zadawalało nas 
(Zarządu) bowiem frekwencja z roku na rok maleje. Tym razem zebrało 
się nas tylko 28 osób. I to „tylko” napawa nas troską. Natomiast sama 
impreza pozwoliła nam przenieść się wstecz do czasu wspólnej służby. 
Nie było podziałów. Wspominano przeżycia obecnie zamglone ułomną 
pamięcią. Śmiano się z naszej niegdysiejszej naiwności, braku 
doświadczenia, kiedy to wprowadzający (była ta instytucja) w celu 
popisania się swoim doświadczeniem, stażem puszczała na przysłowiową 
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ścianę ledwie co opierzonego milicjanta. Wysłanie po łożyska młodego 
kierowcy - milicjanta do lekarza Bernarda C. niby nic wielkiego, ale on 
był…. ginekologiem. To klasyka. Dziś załatwia się takie rzeczy przez 
telefon. A propos telefonów. To też zmora doby obecnej. Przy dobrze 
rozkręcającej się imprezie telefon psuje cały nastrój. W pewnym 
momencie rozweselony Włodek ze skruszoną mina odbiera telefon. 
Potakuje, potakuje, wstaje: Panowie oficerowie dzwoniła żona urywam 
się, strzemiennego. I odmeldował się. Po ½ godziny dzwoni Irena żona 
Mietka. Podobny reakcja lekko zawstydzonego Mieczysława. Trzeci 
telefon wykonała, a raczej wyrok na mężu Krystyna i „a piać” ta sama 
reguła: Panowie oficerowie… itd. strzemiennego. I tylko jeden kolega 
zachował się nad wyraz honorowo. To w jego imieniu wykonano telefon, 
ale nie do jego żony Halinki, lecz… na pogotowie, bowiem bohater ten, 
nie pantoflarz, odrobinę źle się poczuł. Dlatego w trakcie podsumowania 
spotkania dokonano następującego postanowienia. Po przyjściu na 
imprezę wszystkie „komórki” lądują w jednym pudle. Ten, którego telefon 
odezwie się pierwszy płaci 1/2 rachunku. Następny połowę tej pozostałej 
kwoty itd. Aż do ostatniego telefonu. Prawda ze proste? Czy skuteczne, 
dowiemy się w najbliższym czasie na konferencji sprawozdawczej Koła, 
którą zakończymy tradycyjnie obiadem (i nie tylko). 

W zasadzie to było by tyle, bowiem jak uczy historia większość kół 
organizuje podobne spotkania i w tym momencie liczy się frekwencja. 
Pragnę dodać, że ta mała frekwencja wynika również z faktu, że 
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praktycznie 80% naszych członków nadal pracuje zawodowo w 
ostateczności jako babysitter z wnukami. Podczas spotkania padło hasło, 
aby podnieśli rękę ci którzy nie dorabiają (nie pracują) było ich czterech, z 
tym, że jeden też pracuje – pływa na statku zarobkowo, ale w sezonie 
letnim. Ot i cal tajemnica braku frekwencji. 

Na zakończenie spotkania odśpiewano Prezesowi gromkie „Sto lat”, który 
oświadczył, że to podziękowanie należy się pozostałym członkom 
Zarządu i z tej okazji otrzymali oni drobne upominki. Były to prezenty o 
charakterze humorystycznym. Przykładowo Skarbnik, który owdowiał w 
ubiegłym roku, obecnie przygotowuje posiłki sobie sam (uczy się) otrzymał 
w prezencie opakowanie suszu owocowego i przepis jak z tego zrobić 
kompot wigilijny. Do chwili obecnej nie chwalił się czy mu się to udało. 

I tym lekko niepoważnym akcentem, życząc wszystkim naszym emerytom 
pogodnego i zdrowego roku Zarząd giżyckiego Koła żegna się z 
czytelnikami OBI. 

Bohdan Makowski, Giżycko 15.01.2020 r. 
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ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ  
insp. w st. spocz. dr Edmund Legowicz 

W dniu 12.02.2020 roku po długiej i 
ciężkiej chorobie zmarł członek i jeden 
z założycieli Koła SEiRP przy Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie. 

Do Szczytna przybył we wrześniu 1962 
r. i podjął służbę w ówczesnej Szkole 
Oficerskiej Milicji Obywatelskiej, w 
której pracował do momentu przejścia 
na zaopatrzenie emerytalne. Podczas 
swojej długoletniej służby na 
stanowisku nauczyciela akademickiego 
wychował i wykształcił setki oficerów, 
którzy po zdobyciu szlifów oficerskich 
obejmowali najwyższe stanowiska w 
milicji a po 1989 roku w Polskiej Policji. 
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy 

ubolewania i głębokiego współczucia. 

Cześć Jego pamięci! 
Zarząd Koła SEiRP przy WSPol w Szczytnie 
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W 
PIOTRKOWIE TRYB. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU 
DS. OCHRONY PRAW NABYTYCH  

W 2019 ROKU 
Sprawozdanie z działalności 

Zespołu ds. Ochrony Praw Nabytych 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie 

Trybunalskim w 2019 roku. 

W 2019 roku Zespół pracował w ramach cotygodniowych spotkań 
odbywających się w siedzibie Koła SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim. 
Działalność Zespołu prowadzona była głównie na trzech płaszczyznach 

zagadnieniowych: 
1. Pomocy w kwestiach prawnych - głównie w zakresie działań 

podejmowanych po wprowadzeniu ustawy represyjnej w 2016 roku. 
2. Pomocy socjalnej i wsparcia dla osób, które w związku z wymienioną 

ustawą znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
3. Uczestnictwa w akcjach i działaniach związanych bezpośrednio z ustawą 

represyjną bądź podejmowanych przez inne podmioty w zakresie obrony 
praw państwa demokratycznego. 

Ad.1 
W ramach pierwszego zagadnienia realizowane były działania w zakresie: 

 Ochrony dóbr osobistych (art. 24 Kodeksu cywilnego) 
Zespół zainicjował i koordynuje pozwy cywilne o ochronę dóbr osobistych 
(honoru, czci, dobrego imienia …) wniesione przez dwóch kolegów ze 
stowarzyszenia emerytów, przeciwko wiceministrowi Jarosławowi 
Zielińskiemu, za jego haniebne i obraźliwe wypowiedzi na różnych 
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spotkaniach oraz w środkach masowego przekazu. Sprawy toczą się już trzy 
lata i trudno przewidywać ich koniec, ale determinacja w walce o należną 
nam godność, zarówno wśród wymienionych kolegów, jak Zespołu nie 
maleje. 
Działania Zespołu dotyczyły przede wszystkim pomocy w gromadzeniu i 
sporządzaniu odpowiedniej i wymaganej dokumentacji, pomocy w 
dowozie na rozprawy sądowe schorowanych uczestników, uczestnictwie w 
rozprawach, wspieraniu skarżących. 

 Występowania do ministra spraw wewnętrznych i administracji z 
wnioskiem - na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) o wyłączenie 
stosowania tej ustawy. 
W powyższym zakresie wielu członków stowarzyszenie złożyło, już w roku 
2017 oraz latach kolejnych, stosowne wnioski do ministra, lecz do chwili 
obecnej nie uzyskali końcowych decyzji. 
Większość ze spraw pozostaje bez rozpatrzenia, a pozostałe po wydaniu 
negatywnych decyzji są na etapie odwołań do WSA bądź NSA. Są również 
przypadki odwoływania się od ponownych negatywnych decyzji ministra, 
pomimo wcześniejszych pozytywnych i prawomocnych rozstrzygnięć 
sądowych (WSA) uchylających pierwsze decyzje wymienionego organu. 
W powyższym zakresie działania Zespołu ukierunkowane były na udzielanie 
porad i pomoc skarżącym w sporządzaniu odpowiednich pism, a w 
szczególności: 

• ponagleń i wezwań do usunięcia naruszeń prawa kierowanych do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

• skarg na bezczynność organu oraz skarg na przewlekłość 
postępowania kierowanych do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, 

• skarg kasacyjnych do NSA. 
 Monitorowaniu stanu spraw sądowych – odwołań wniesionych od decyzji 

ZER MSWiA wydanych po wprowadzeniu ustawy represyjnej z 2016 roku 
oraz podejmowanie stosownych działań w stosunku do spraw będących 
w trakcie rozpatrywania. 
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Większość spraw sądowych członków Stowarzyszenia piotrkowskiego 
objętych ustawą represyjną - posiada swoje sprawy odwoławcze w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie w XIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
Część z tych spraw pozostaje bez biegu a część została zawieszona. Jednak 
ponad trzydzieści spraw przekazanych zostało do rozparzenia do Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie Tryb., V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Z nich tylko jedna została zawieszona i po mimo wniesienia 
odwołania zawieszenie to zostało utrzymane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. 
Natomiast w przypadku 24 z tych spraw odbyły się już pierwsze rozprawy 
sądowe. W każdej z nich sąd odrzucił wnioski ZER MSWiA o zawieszenie 
spraw i podjął decyzję o ich rozpatrzeniu. Po wysłuchaniu stron skierował do 
organu emerytalnego zarządzenie o uzupełnienie materiału przez 
nadesłanie informacji o sposobie naliczenia świadczeń emerytalno-
rentowych oraz jej wariantach, według wskazanych przez siebie kryteriów, 
w tym m.in. nieuwzględniających tzw. progów przeciętnej emerytury czy 
służby na rzecz państwa totalitarnego. 
W przedstawionym stanie członkowie Zespołu na bieżąco monitorowali 
przebieg rozpraw sądowych uczestnicząc w nich. Jednocześnie informowali 
również odwołujących o przysługujących im uprawnieniach jako stronom 
postępowania. 
W zakresie przedstawionych spraw cywilnych Zespół pomagał skarżącym w 
pozyskiwaniu, sporządzaniu i składaniu w odpowiednim terminie pism 
procesowych do sądów tj.: 

• odpowiedzi na pisma ZER MSWiA, 
• zażaleń za zawieszenie postępowania, 
• wniosków (o podjęcie postępowania, przywrócenie terminu i nadanie 

biegu odwołaniu, uzasadnienie postanowienia, itp., 
• pełnomocnictw dla osoby najbliższej, 
• innych pism i dokumentów. 
Członkowie Zespołu brali również udział w posiedzeniach sądów w kraju w 
innych sprawach, jak chociażby tzw. „grupy łącznościowców” 
dochodzących swoich praw w postępowaniach lustracyjnych czy sprawach 
karnych przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA w Warszawie. 



51 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 3 (93) 2020 

Ad.2 
W ramach drugiego bloku tematycznego związanego z działalnością 
pomocową dla osób pokrzywdzonych ustawą represyjną działalność Zespołu 
polegała głównie na: 
 Informowaniu i pomocy w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania świadczenia socjalnego w postaci: 
• pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % podatku 

dochodowego od osób fizycznych (OPP - ZG SEiRP w Warszawie), 
• pomocy finansowej z funduszu socjalnego KWP w Łodzi. 

 pomocy w uzyskaniu świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji (ZER MSWiA lub ZUS). 

 Informowaniu o innych możliwościach uzyskania wsparcia finansowego 
(socjalnego) od organów i instytucji zewnętrznych. 

Ad.3 
Działania w powyższym zakresie dotyczyły głównie odpowiedniego 
poinstruowania zainteresowanych o występujących możliwościach, trybie 
postępowania oraz pomocy w wypełnieniu stosownych wniosków i 
zgromadzeniu wymaganych załączników. 
Realizując zadania w trzecim zakresie tematycznym Zespół utrzymywał 
szerokie kontakty z innymi podobnymi zespołami oraz organizacjami 
pozyskując informacje i wymieniając poglądy na organizowanych 
spotkaniach, forach internetowych lub drogą e-mailową. 
 Były to działania w szczególności polegające na: 

• bieżącym utrzymywaniu kontaktów z Federacją Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych, 

• korzystaniu z informacji i strony internetowej ZG SEiRP w Warszawie, 
• uczestniczeniu w spotkaniach roboczych-merytorycznych (wymiana 

poglądów, opracowywanie kierunków działań) organizowanych przez 
FSSM i inne organizacje na terenie kraju, 

• udziale w akcjach (wystąpieniach, zgromadzeniach, wiecach, 
protestach) mających bezpośredni związek z ustawą represyjną bądź 
innymi działaniami dotyczącymi łamania prawa oraz zasad 
praworządności, 
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 Członkowie Zespołu bieżąco monitorowali przebiegi rozpraw w innych 
sądach na terenie kraju, prowadzonych zarówno w trybie 
administracyjnym WSA i NSA (dot. art. 8a), jak i cywilnym SO i SA (dot. 
odwołań od decyzji ZER). Uzyskane w ten sposób informacje i materiały 
(argumenty z uzasadnień sądowych zawartych w pozytywnych wyrokach) 
wykorzystano w: 
• pismach procesowych i wnioskach kierowanych do sądów w sprawach 

dotyczących członków stowarzyszenia, 
• załączając korzystne wyroki do własnych spraw jako przykład 

prawidłowego stosowania prawa przez sądy, 
• bieżąco informując członków stowarzyszenia - emerytów i rencistów 

(na spotkaniach bądź drogą e-mailową) o aktualnym stanie rozpraw, w 
interesujących nas sprawach, na terenie kraju, jak i w Sądzie 
Okręgowym w Piotrkowie Tryb. 

 Zespół utrzymywał również bieżące kontakty z mec. Anną Rakowska-Trela 
z kancelarii adwokackiej w Łodzi, będącej pełnomocnikiem niektórych z 
członków naszego stowarzyszenia oraz udzielającej niejednokrotnie 
pomocy i porad w zagadnieniach prawnych dotyczących prowadzonych 
spraw odwoławczych. 

 Bieżąco prowadzono działania konsolidacyjne w środowisku 
mundurowym, głównie przez szeroką akcję informacyjną, o już powstałych 
dramatycznych skutkach wprowadzonej ustawy represyjnej oraz możliwej 
eskalacji działań rządzących wobec innych grup mundurowych i kolejnych 
środowisk. 

Opracował:  
Kierownik Zespołu  

Krzysztof Sudra 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

KOŁO W LEŻAJSKU 

W dniu 21.02.2020 r. w świetlicy KPP w Leżajsku odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Koła SEiRP w Leżajsku. 
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W zebraniu wzięli udział: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w 
Rzeszowie Pan Jan Rusek, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Zenon 
Wierzchowski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkom. 
Tyberiusz Łabuz. Za długoletnią działalność na rzecz Koła kolegę 
Mieczysława Kłopot odznaczono Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP" z 
dyplomem, a koledze Janowi Rauza wręczono legitymację członkowską. 
Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności 
Koła i plan działania na 2020 r. 

Autor: Józef Sykała 
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KOŁO W DĘBICY 

Spotkanie dębickich emerytów w Tłusty Czwartek. W dniu 20 lutego 2020 
r., 22 członków koła SEiRP w Dębicy spotkało się na zebraniu, w którym 
udział wzięli zaproszeni goście: Jan Rusek-Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP, nadkom. Andrzej Dragan-Komendant Powiatowy 
Policji w Dębicy wraz z mł. insp. Robertem Żurek-Zastępca Komendanta. 

 

W trakcie zebranie przedstawiono sprawozdanie 
za 2019 rok oraz uchwalono plan działań na 2020 
rok. W trakcie spotkania emeryt dr Jan Swół 
wręczył wszystkim uczestnikom monografię pt. 
"DĘBICKI SOKÓŁ". Na stole oczywiście nie 
zabrakło pączków z uwagi na dzień, w którym 
odbyło się spotkanie. 

 

 

Autor: G. Maksimczuk  
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KARNAWAŁ W STALOWEJ WOLI  

To już tradycja, w dniu 16.02.2020r. 35 członków SEiRP z osobami 
towarzyszącymi bawiło się w restauracji Lasowianka w Stalowej Woli. 
Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniał nam D.J. "Maniek" zaskakując 
uczestników tańca różnymi humoreskami muzycznymi. 

Te wszystkie niespodzianki sprawiały, że kilkugodzinne spotkanie 
przeleciało jak jedna chwila. Personel restauracji zapewnił nam 
wyśmienite dania i przystawki. Gdy zbliżył się finał spotkania wspólne 
pożegnania nie miały końca. Wielu z nas odnowiło swoje stare znajomości 
i przyjaźnie. 

Autor: Stanisław Walec 
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KOŁO W LUBACZOWIE 

Dnia 15.02.2020 r. w Restauracji u Dina przy ul. Kraszewskiego w 
Lubaczowie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Lubaczowie zorganizowało spotkanie dla emerytów i rencistów 
policyjnych wraz z członkami ich rodzin z terenu powiatu lubaczowskiego. 
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Zebranych przywitał Zastępca Prezes Koła Kol. Marek Kisz, wśród których 
byli także zaproszeni goście tj. Przewodniczący NSZZ ”Policji” przy KPP 
Lubaczów, emeryci Straży Granicznej wchodzących w struktury 
Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu 
lubaczowskiego, emeryci cywilni, pracownicy lasów państwowych, Stacji 
Kontroli Pojazdów Auto-Test. Spotkanie po części oficjalnej na którym 
poruszono wiele spraw dot. naszego środowiska przyjęło charakter 
karnawałowego, podczas którego przy dźwiękach muzyki zespołu „Akces” 
w miłej atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych. 

Autor: Marek Kisz 

 
KOŁO W TARNOBRZEGU 

Członkowie SEiRP oraz IPA w Tarnobrzegu zorganizowali w dniach 14-
16 lutego 2020 roku zabawę Ostatkowo-Walentynkową, połączoną z 
wyjazdem do Rancza w Pstrągowej, gdzie na miejscu odbyła się 
uroczysta kolacja Walentynkowa, na której naszym paniom zostały 
wręczone słodkie upominki. 
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W dalszej części programu rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do 
białego rana przy taktach muzyki granej przez tutejszego D.J. „Witka". 

W drugim dniu pobytu zorganizowanym przez właścicieli ośrodka kuligiem 
na kółkach odbył się przejazd po okolicy Pstrągowej połączony ze 
zwiedzaniem, a wieczorem wspaniałym grillowanym jadłem. W spotkaniu 
uczestniczyło 29 członków stowarzyszenia Koła i członków IPA w 
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Tarnobrzegu wraz ze swoimi rodzinami. Wieś Pstrągowa położona w 
województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Czudec. 
Teren wsi rozciąga się na przestrzeni kilku kilometrów wzdłuż otoczonej 
wzgórzami doliny rzeczki Pstrągówki. Wśród licznych wzniesień 
przepływają małe strumyki łączące się i wpadające poza teren wsi do rzeki 
Wisłok. Od strony zachodniej i północnej wieś otaczają rozległe lasy. 
Pstrągowa jest starą osadą. Na jednym ze wzniesień obok małego 
strumyka między rozległym lasem znajduje się zajazd „Ranczo 
Pstrągowa" to obecnie dwie sale świadczące usługi na najwyższym 
poziomie. Na 10-cio hektarowym terenie znajduje się: Mini ZOO, plac 
zabaw, jeziorko, ścieżki rekreacyjne. Z powyższych atrakcji korzystali do 
woli w wolnym czasie uczestnicy imprezy Walentynkowo-Ostatkowej 
relaksując się ciszą, spokojem i pięknem okolic. 

Tekst: Wiesław Wolak  

Zdjęcia: Tomasz Chojnacki 

 
KOŁO W NOWEJ DĘBIE 

W dniu 25 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej hotelu Szypowski 
odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Nowej Dębie. 
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Po zebraniu zaproszono wszystkich obecnych na uroczyste przyjęcie 
Noworoczne, w którym brali udział Pan Prezes SEiRP w Rzeszowie Jan 
Rusek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu 
podkomisarz Mariusz Murka i Komendant Komisariatu Policji w Nowej 
Dębie podkomisarz Mariusz Stasiak. 

Autor: Józef Tyczka 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
(118) 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  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/ 

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
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