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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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ZARZĄD GŁÓWNY 

ODLICZ 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA 
RZECZ SEIRP  

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 



10 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

winy 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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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 
ROZPOZNA SPRAWĘ SYGN. AKT P 4/18 

W/S PYTAŃ PRAWNYCH SĄDU OKRĘGOWEGO 
W WARSZAWIE 

Kolejny komunikat Trybunału Konstytucyjnego o terminie 
rozprawy w sprawie sygn. akt P 4/18 dot. pytań prawnych 
Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału 
Ubezpieczeń Społecznych. Informacja dostępna na 
stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego: 
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-
emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-
totalitarnego-
panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-
HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI 

  

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa?fbclid=IwAR0W4pccFW0JhhwG_2mhtTBq9tYIRn-HJxV15KPcN80hknTNQOgilPTIFpI
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Dotychczasowe terminy to: 

17 marca 2020r., 
21 kwietnia 2020r., 

19 maja 2020r., 
2 czerwca 2020r. 

Nowy termin to: 

15 lipca 2020 roku godz. 11.00. 
Zostawiamy miejsce na kolejne terminy: 

…………………………………………. 
………………………………………… 

Przypominamy, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 
stycznia 2018 roku, wg. informacji TK, wpłynęło do Trybunału 27 lutego 
2018 roku. Jak bardzo trudna to musi być sprawa, skoro wymaga tak 
długiego czasu na rozpatrzenie. Jak bardzo trudna! 
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Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6.03.2020, l.dz. PK VIII TK 
23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie 
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18 

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&syg
natura=P%204/18 

zostało zamieszczone stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 
roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego 
w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18. 
Stanowisko sprowadza się do stwierdzenia, że: 

1) art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(aktualny tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 288 ze zm.), dodany przez 
art. 1 pkt 6 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 
(Dz. U., poz. 2270) - jest zgodny z art. 2 i art. 67 ust. 1 w związku z 
art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. powołanej w punkcie 1., 
dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. 
powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 

3) art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. powołanej w punkcie 1., 
dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. 
powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 

4) art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. powołanej w punkcie 1., 
dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016r. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
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powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 

5) art. 1 pkt 4, pkt 6-7 i art. 2 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 
2016r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2 Konstytucji; 

6) w pozostałym zakresie, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
postępowanie podlega umorzeniu, z uwagi na niedopuszczalność 
wydania orzeczenia. 

Treść stanowiska na stronie TK i w zamieszczonym niżej pliku pdf.: 
Stanowisko Prokuratora Generalnego P_4_18_pg_2020_03_06_ADO 

link: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Stanowisko%20Prok
uratora%20Generalnego%20P_4_18_pg_2020_03_06_ADO.pdf) 
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NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.seirp.pl w Dziale „Ustawa 
Represyjna” zaprezentowana została przebudowana zakładka: „Orzeczenia 
NSA”. W treści znajdują się wyroki zintegrowane z ich omówieniami 
autorstwa Jolanty Domańskiej – Paluszak, wyroki dotyczące bezczynności 
lub przewlekłości postępowań prowadzonych przez Ministra, analiza 
wyroków pod kątem dopuszczalności zastosowania wyłączenia spod 
działania ustawy represyjnej na podstawie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej 
autorstwa Jolanty Domańskiej – Paluszak, wzór wniosku o zastosowanie 
art. 8a ustawy zaopatrzeniowej autorstwa Jolanty Domańskiej – Paluszak. 
Poniżej aktualna treść zakładki „Orzeczenia NSA” oraz link do zakładki 
„Orzeczenia NSA”: 

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza i 
omówienia. Postępowania adm. w trybie art. 8a ustawy 
emerytalnej – propozycja mapy drogowej 

I. Wstęp 
II. Orzeczenia NSA z omówieniami 

III. Inne ważne orzeczenia 

http://www.seirp.pl/
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IV. Analiza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego 
V. Postępowania administracyjne w trybie art. 8a ustawy 

emerytalnej – propozycja mapy drogowej 
Link do zakładki „Orzeczenia NSA”: 

https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego1 

 

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, jednoznacznie 
potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów 
administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu 

Ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych  

/http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query/ zostały opublikowane kolejne 
wyroki sądów administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje 
/odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. 
Wśród tych wyroków, na wyjątkową uwagę zasługują dwa wydane przez 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, które chociaż dotyczą 

https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego1
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
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przewlekłości postępowania, to jednak jednoznacznie, dobitnie 
ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów 
administracyjnych przyznających rację skarżącym policjantom w stanie 
spoczynku. Potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które 
przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku. 
Poniżej prezentujemy sentencje tych wyroków. 
I. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w 

dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie 
Ogólno-administracyjnej skargi kasacyjnej policjanta w stanie 
spoczynku - S.S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. 
akt IV SAB/Wr 106/19, w sprawie ze skargi S. S. na przewlekłe 
prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji [...] 
w sprawie administracyjnej wszczętej wnioskiem policjanta z 3 
grudnia 2018 roku o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz 
czas wolny 

1) uchylił zaskarżony wyrok; 

2)  stwierdził, że Komendant Miejski Policji [...] przewlekle prowadzi 
postępowanie w sprawie z wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 
r.; 

3)  zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji [...] do rozpoznania 
wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r. w terminie 30 dni od 
otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;  

4)  stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez 
Komendanta Miejskiego Policji [...] nie miało miejsca z rażącym 
naruszeniem prawa; 

5)  w pozostałym zakresie oddalił skargę;  

6) zasądził od Komendanta Miejskiego Policji [...] na rzecz S. S. 
kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu 
kosztów postępowania. 

II. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w 
dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie 
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Ogólno-administracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta 
Powiatowego Policji w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt II 
SAB/Op 22/19 w sprawie ze skargi P.R. na przewlekłe prowadzenie 
postępowania administracyjnego przez Komendanta Powiatowego 
Policji w [...] w przedmiocie wniosku o wypłacenie ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop i czas wolny 

1) oddalił skargę kasacyjną; 

2) zasądził od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz 
P.R. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu 
kosztów postępowania kasacyjnego 

Dotychczas nie zostały opublikowane uzasadnienia tych wyroków, 
dlatego prezentujemy poniżej, pod oddzielnymi linkami, pełną treść 
wyroków, od których złożono skargi kasacyjne, w jednym przypadku 
policjant, a w drugim organ Policji. W obydwu przypadkach, mówiąc w 
telegraficznym skrócie Sąd przyznał rację policjantom. 

Ponadto publikujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku sygn. akt III SAB Gd 24/20 z 24 kwietnia 2020 roku 
dotyczący policjanta zwolnionego ze służby 30 kwietnia 2019 roku, 
któremu dotychczas nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2018 i 2019 rok, przysługujący 
w związku ze zwolnieniem ze służby. 

Link do aktualnych treści: 

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

  

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
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ZBIÓRKA DLA JÓZEFY. 
ZBIÓRKA „DLA JÓZEFY” WARTO POMAGAĆ! 

Źli ludzie, kumple tych, którym jako „śledcza” w Policji stawiałam zarzuty, 
podpalili moje mieszkanie. Jadąc na miejsce wiedziałam, że będzie 
kiepsko, bardzo kiepsko. Było jeszcze gorzej. Wszystko wypalone, nawet 
tynk. Drzwi wyrwane przez straż pożarną razem z kawałem muru. Balkon 
i okno na trzecim piętrze też zdemolowane – gasili pożar z obu stron. 
Minęła godzina, a ja siedziałam na środku niczego i gapiłam się na nic – 
wtedy przyszedł pierwszy sąsiad. Wyniósł kawał gruzu, potem przyszedł 
drugi, a za nim reszta. Sąsiadka zabrała dzieci, druga zaprosiła na obiad, 
kolację. Trzecia udostępniła pokój – na ile trzeba. Ubezpieczyciel 
wypłacił mi 200 zł … Po kilku dniach, po służbie zaczęli zjawiać się 
policjanci i policjantki z mojej jednostki, według grafiku rozpisanego na 
kilka miesięcy, popołudniami, po 3-4 osoby. Remontowali moje 
mieszkanie. Widziałam, że przychodzili już zmęczeni, bo służba na 
Pradze Północ w Warszawie, nie była lekka. Sami wymyślili tę akcję i 
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trwali na drabinach, z młotkami, pędzlami itp. przez kilka miesięcy, aż do 
końca, póki nie skończyli. Przynosili ze sobą farby, tapety, sprzęty, 
narzędzia – bo inni, z komend z całej Warszawy zrobili zrzutkę na mój 
remont. 

Nazywam się Jolanta Domańska-Paluszak i ta historia zdarzyła się mi 
się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy, w latach 
dziewięćdziesiątych, przez tę pierwszą godzinę po pożarze, zanim 
przyszedł pierwszy sąsiad, byłam przekonana, że los nie był dla mnie 
łaskawy. Ale teraz, myśląc o Ziucie wiem, że los mnie tylko lekko 
popchnął. 

Minęło niemal 25 lat i Ziutka Rutkowska z Włocławka z mężem Wieśkiem 
mieli opuścić mieszkanie i iść mieszkać na ulicy. Nikomu się nie skarżyli, 
nie chcieli nikogo martwić. Wybrali się więc w drogę, ale tę ostateczną, z 
tym, że „Wiesiek” poszedł sam, a ją zawrócono z połowy drogi i Ziuta 
ciągle jest wśród nas. Ziuta była policjantką, kiedyś była wesoła, pełna 
życia, energiczna, ciekawa przyszłości. Dziś Ziutka jest praktycznie 
osobą bezdomną i samotną, pomimo że Wiesiek, jak powiedziała – ciągle 
z nią jest, tylko ona nie może go już dotknąć. Ziuta utraciła większą część 
emerytury na mocy ustawy uchwalonej w sali kolumnowej w 2016 r. Brak 
jej nawet na leki, nie ma na spłatę zobowiązań. Wczoraj kolega wysłuchał 
mojej historii z lat dziewięćdziesiątych, spojrzał na kwotę, którą 
uzbieraliśmy dla Ziutki (…. zł) i popatrzył na liczbę po kilka osób z 
poszczególnych województw, która zasiliła konto pomocy dla Ziutki, 
bardzo się zmartwił i zapytał – co się z nami stało? Nie znam odpowiedzi 
na to pytanie, a może nie chcę znać. Ważne jednak jest to, że ciągle 
gdzieś tam jesteście i bardzo dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na 
apel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i przekazali 
pieniądze na pomoc Ziutce Rutkowskiej z Włocławka. Wiemy, że każda 
z tych osób ma ogromne serce, bo niejeden darczyńca dokonał wpłaty 
kosztem własnych potrzeb. Dziękujemy. 

Jolanta Domańska-Paluszak 
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Do 27 kwietnia 2020 roku pomogło Ziucie 135 osób trzy Koła SEiRP na 
łączną kwotę około 10 tysięcy złotych. Dla ogólnej orientacji 
prezentujemy wpłaty darczyńców zidentyfikowanych adresami 
zamieszkania i po przyporządkowaniu podanych miejsc zamieszkania do 
naszej struktury organizacyjnej: 

1. Warszawa 33 osoby  2345 zł Dziękujemy! 

2. Katowice  30 osób i dwa Koła 2150 zł Dziękujemy! 

3. Rzeszów  10 osób  530 zł  Dziękujemy! 

4. Łódź   8 osób  630 zł  Dziękujemy! 

5. Szczecin  9 osób  345 zł  Dziękujemy! 

6. Białystok  5 osób  310 zł  Dziękujemy! 

7. Poznań  5 osób  265 zł  Dziękujemy! 

8. Lublin   5 osób  230 zł  Dziękujemy! 

9. Kraków  4 osoby  195 z  Dziękujemy! 

10. Bydgoszcz 4 osoby  130 zł  Dziękujemy! 

11. Gdańsk  4 osoby  140 zł  Dziękujemy! 

12. Wrocław  4 osoby  350 z  Dziękujemy! 

13. Olsztyn  3 osoby  170 zł  Dziękujemy! 

14. Kielce   2 osoby i Koło 180 zł  Dziękujemy! 

15. Mazowsze 3 osoby  145 zł  Dziękujemy! 

16. Zielona Góra 3 osoby  70 zł  Dziękujemy! 

17. Piotrków Tryb. 1 osoba  50 zł  Dziękujemy! 

18. Ponadto 2 osoby publiczne wpłaciły ponad 1000 złotych. 
Dziękujemy! 

Zostaliśmy poinformowani, że Koło SEiRP w Grudziądzu, w odpowiedzi 
na nasz apel, przekazało bezpośrednio do rąk p. Józefy zebraną wśród 
swoich członków kwotę 500 złotych. Dziękujemy. Łącznie odnotowaliśmy 
wpłaty 135 darczyńców indywidualnych i trzy wpłaty Kół SEiRP. Mając 



22 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

na uwadze ideę zbiórki i rozumiejąc trudności spowodowane 
ograniczeniami w których funkcjonujemy oczekujemy mimo wszystko na 
dalsze wpłaty. Zgodnie z przyjętymi założeniami zbiórka będzie 
prowadzona do końca maja 2020 roku. 

Zbiórka trwa – zachęcamy do wpłat 
Nr konta ZG SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 – z dopiskiem 
„dla Józefy”. Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Warszawie - ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa 

Biuro ZG SEiRP 
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APEL PREZESA ZG SEIRP  
O WSPARCIE ZBIÓRKI ELEKTRONICZNEJ 

Szanowni Państwo! 
Uprzejmie informuję, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na 
rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku. W październiku 2019 
roku dowiedzieliśmy się o dramacie, który dotknął małżeństwo z 
Włocławka, które porażone bezdusznymi restrykcji ustawy represyjnej, 
nie widząc sensu i szans na dalsze życie postanowiło odejść z tego 
świata. W konsekwencji nasza Koleżanka straciła męża, a po długim 
pobycie w szpitalu zderzyła się z brutalną bezwzględnością życia, które 
pozbawiło ją nie tylko męża, ale także środków do dalszej egzystencji i 
dachu nad głową. Dzięki Koleżankom i Kolegom z Włocławka i 
Bydgoszczy monitorujemy sytuację naszej Koleżanki Józefy od 
początku. Sądząc, że nagłośnienie sprawy pomoże rozwiązać ten 
skrajnie trudny problem, zainteresowaliśmy zdarzeniem media. 
Szczególne znaczenie miał artykuł opublikowany przez Rzeczpospolitą i 
dalsze zainteresowanie sprawą Pani Redaktor Izabeli Kacprzak, której 
zaangażowanie nie pozwala władzom Włocławka zapomnieć o tej 
tragicznej sprawie. Niestety wszystkie dotychczas podjęte wysiłki nie 
przyniosły oczekiwanego skutku, w efekcie Koleżanka Józefa w kwietniu 
straci dach nad głową, a szansa na otrzymanie lokum od miasta otworzy 
się dopiero w 2021 roku. 
Uważam, że w tej sytuacji My Wszyscy, Członkowie i Sympatycy 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nie możemy pozostać 
obojętni. Sądzę, że to jest godzina naszej próby, która daje nam szansę 
wykazać się jako organizacji, jako środowisku ludzi odpowiedzialnych, 
pełnych empatii, ludzi którzy potrafią pochylić się nad życiem drugiego, 
żyjącego obok nas człowieka i nie pozwolą aby w tym najtrudniejszym 
momencie pozostał sam. Dlatego, traktując swoją propozycję jako nasz 
wspólny, ludzki, koleżeński obowiązek, uruchomiamy zbiórkę pieniędzy 
na udzielenie doraźnej pomocy naszej Koleżance, w szczególności na 
wynajęcie i opłacenie jej lokum do czasu uzyskania mieszkania od władz 
Włocławka. 
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Do przeprowadzenia zbiórki wyodrębniliśmy konto ZG SEiRP: 

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 
na które można dokonywać wpłat z dopiskiem "dla Józefy". Serdecznie 

do tego zachęcam. 
Biorąc pod uwagę naszą liczebność, jestem przekonany, że wystarczy, 
aby każdy z nas poświęcił na ten cel nawet niewielką kwotę kilku czy 
kilkunastu złotych. 
Liczę, że moja prośba znajdzie zrozumienie i poparcie Wszystkich 
naszych Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz 
wielki ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia. 
Informuję ponadto, że na wniosek Kolegów z Komisji OPP w trybie pilnym 
została naszej Koleżance przyznana i wypłacona znacząca pomoc 
finansowa ze środków Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP 
pochodzących w całości z 1% odpisu podatkowego naszych Członków i 
Sympatyków. 
Dla bliższego zapoznania z sytuacją Koleżanki Józefy polecam film 
nakręcony przez naszych Kolegów dostępny na kanale YOU TUBE, 
dostępny pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-
yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA 
oraz przedstawione w załącznikach moje pismo /apel/ do Prezesów 
Zarządów i Kół SEiRP oraz artykuły Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak 
w Rzeczpospolitej: „Dezubekizacja: Małżonkowie po utracie emerytur 
wybrali śmierć” 
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-
Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html 
oraz Darii Różańskiej-Danisz z portalu na: Temat: "Wiesiu poszedł sam". 
Stracili emerytury, wybrali śmierć” 
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-
emerytury-wybrali-smierc 

Z poważaniem!  
Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
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Szanowni Państwo! 
Koleżanki i Koledzy Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i 
Okręgowych! Koleżanki i Koledzy Prezesi Kół SEiRP!  
Koleżanki i Koledzy! 
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2020 roku Prezydium ZG 
SEiRP, na mój wniosek jednomyślnie podjęło w trybie elektronicznym /ze 
względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa/ dwie 
decyzje: 
• decyzję nr 1 o przyznaniu Pani Józefie z Koła SEiRP we Włocławku 

pomocy finansowej z funduszu OPP, 
• decyzję nr 2 o uruchomieniu wewnętrznej zbiórki elektronicznej na 

rzecz Pani Józefy. 
Pieniądze przyznane decyzją nr 1 ze środków OPP, Koledzy z Koła 
SEiRP we Włocławku doręczyli już naszej Koleżance. Natomiast 
wewnętrzna zbiórka elektroniczna na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we 
Włocławku, zostanie przeprowadzona na konto ZG SEiRP: 56 2030 0045 
1110 0000 0412 8290 z dopiskiem "dla Józefy". Decyzje te podjęliśmy w 
związku z tym, że nasza Koleżanka Józefa, dramatycznym splotem 
okoliczności otrzymała od losu drugie życie, ale już na starcie znalazła 
się w skrajnie trudnych warunkach egzystencji, ze względu na brak 
mieszkania i środków na bieżące utrzymanie. Ze względu na powyższe, 
zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy - Prezesi Zarządów i Kół 
SEiRP, a za Waszym pośrednictwem do Wszystkich naszych Koleżanek 
i Kolegów – o to abyśmy znaleźli w sobie zrozumienie i empatię, 
prawdziwie ludzką wrażliwość na los drugiego człowieka w potrzebie i w 
miarę naszych możliwości udzielili wsparcia naszej Koleżance. 

Koleżanki i Koledzy, jest nas w Stowarzyszeniu kilkanaście tysięcy, z 
czego tylko kilka procent pobiera emerytury i renty w najniższym 
wymiarze, dlatego, wyrażam nadzieję, nie powinno stanowić dla nas 
problemu poświęcenie na rzecz naszej Koleżanki Józefy – kilku, 
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu złotych. To jest pierwsza tak trudna 
sytuacja nadzwyczajna, chociaż nie jedyna, którą powinniśmy 
potraktować jako egzamin naszego humanizmu, mobilności, 
odpowiedzialności i chęci pomocy człowiekowi w potrzebie. Pomocy, bez 
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której nasza Koleżanka sobie nie poradzi. Nie możemy jej zawieść. Liczę, 
że mój apel znajdzie zrozumienie i wsparcie Wszystkich naszych 
Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz wielki 
ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia. 
Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i 
Kolegom z Prezydium ZG SEiRP, z Komisji OPP oraz z Koła SEiRP we 
Włocławku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy za 
dotychczasowe zaangażowanie w tej sprawie. Informację o zbiórce 
umieścimy na naszej stronie. Sytuację Koleżanki Józefy dobitnie 
przedstawia film nakręcony przez naszych Kolegów dostępny na kanale 
YOU TUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-
yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA 

oraz artykuły w załącznikach do mojego apelu. 

Z poważaniem!  

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 

 

Zbiórka dla Józefy, apel o wpłaty i podziękowania Prezesa ZG SEiRP 

Jak informowaliśmy, Prezydium Zarządu Głównego SEiRP w głosowaniu 
w trybie elektronicznym w dniu 17 marca 2020 r., uwzględniło wniosek 
Prezesa ZG SEiRP i działając na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 Statutu 
Stowarzyszenia przyznało Koleżance Józefie Rutkowskiej z Koła SEiRP 
we Włocławku znaczącą kwotę pomocy finansowej ze środków 
Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP pochodzących w całości z 1% 
odpisu podatkowego naszych Członków i Sympatyków, a także 
postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną „Dla Józefy”. 
Apel Prezesa ZG i pismo do Zarządów i Kół do zapoznania w zakładce: 

https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-
stowarzyszenia 

Tylko w marcu na konto zbiórki wpłynęło ponad 10 tysięcy złotych. Mając 
na uwadze nadzwyczajnie trudną sytuację społeczną w jakiej przyszło 

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia
https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia
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nam żyć, zgodnie z intencjami wyrażonymi w apelach Prezesa, chcemy, 
aby informacja o zbiórce dotarła do wszystkich naszych Członków i 
Sympatyków skupionych we wszystkich Kołach SEiRP w Polsce, dlatego 
zbiórkę będziemy prowadzić do końca maja 2020 roku. Prezes ZG 
SEiRP – Antoni Duda wszystkim darczyńcom, którzy znaleźli czas i 
wsparli naszą zbiórkę złożył serdeczne podziękowania. Poniżej 
prezentujemy treść tych podziękowań i zachęcamy do wpłat. 

PODZIĘKOWANIE Prezesa ZG SEiRP do Członków i Sympatyków za 
wsparcie zbiórki elektronicznej 
Szanowni Państwo! 
Dnia 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych na podstawie Decyzji 2/VIII/2020 
uruchomiło wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z 
Koła SEiRP we Włocławku. W październiku 2019 roku nasze środowisko 
obiegła informacja o dramacie, który stał się udziałem małżeństwa Józefy 
i Wiesława. Konsekwencje ustawy represyjnej zabrały im życie, zdrowie, 
mieszkanie. Zostały choroby, samotność i bezdomność. Wszystkie te 
tragedie dotknęły koleżankę Józefę (Ziutę), która utraciła męża i dach 
nad głową. Wydawało się, że została sama. Okazało się jednak, że tak 
nie jest. Wielu z nas, poruszonych jej historią odpowiedziało na nasz apel 
o pomoc dla Ziuty. Tylko przez niespełna trzy tygodnie, w niezwykle 
trudnym czasie, na konto zbiórki SEiRP 56 2030 0045 1110 0000 0412 
8290, z dopiskiem "dla Józefy" wpłynęło ponad 10 tysięcy zł. 
Najserdeczniej jak potrafię dziękuję wszystkim darczyńcom, ludziom 
wrażliwym i hojnym. Bardzo dziękuję znanej osobie publicznej, która 
wpłaciła 1000 zł. Dziękuję Koleżankom i Kolegom, których stać było na 
wpłaty po 100, 200 czy 300 złotych. Równie serdecznie dziękuję też tym, 
którym bardzo często brakuje na leki i elementarne wydatki, a mimo to 
przekazali na konto po 5, 10 czy 15 lub 20 złotych. Dziękuję też innym, 
w których szczodrość nie wątpię i którzy podzielą się z Ziutą choć 
najmniejszym skrawkiem dobra. Nasza zbiórka trwa nadal, bardzo 
proszę o wpłaty. Liczy się każdy grosz. 

Z poważaniem!  
Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 
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UPADŁOŚĆ – JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW? 
Sukcesywnie będziemy Państwu przedstawiać sposoby na wyjście z 
zadłużenia oraz sposoby na obniżenie wydatków. Będziemy je także 
sukcesywnie uzupełniać w oparciu o własne doświadczenia, jak i w 
oparciu o informacje od Was. Jeżeli macie jakiś własny sposób na 
wyjście z długów proszę piszcie na sekretariat@seirp.pl. W ten sposób 
pomożemy innym. Rozpoczynamy od „rozwiązania ostatecznego”, 
którym jest upadłość konsumencka. 
Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, w sytuacji zadłużenia zawsze 
należy rozpocząć działania od próby ugody z wierzycielem w sprawie ew. 
umorzenia części zadłużenia lub rozłożenia go na raty. W zależności od 
wyników uzgodnień możemy podejmować dalsze decyzje. 

Co to jest upadłość konsumencka? 
Upadłość konsumencka to umorzenie długów w całości lub w części, o 
którym decyduje sąd. 

Dla kogo upadłość konsumencka? 

Upadłość jest dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej 
oraz nie pozostają w spółce, a miesięczne dochody są zbyt niskie, aby 
móc się utrzymać oraz spłacić długi. 

Jak ogłosić upadłość konsumencką? 

Należy złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości oraz wnieść 
opłatę w wysokości 30 złotych. Wniosek składa się według wzoru, który 
można wydrukować, np. ze strony Internetowy System Aktów Prawnych 
– rocznik 2020, poz. 502. 

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. 2020 
poz. 502). Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane i można to zrobić 
samodzielnie. 

mailto:sekretariat@seirp.pl
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Wniosek należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. 
Przykładowo dla Warszawy to Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X 
Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. 
Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa 

Co zadecyduje sąd? 

Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości bądź przychylić się 
do niego w całości albo tylko w części. 

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej są związane także z 
majątkiem dłużnika. Traci on prawo do zarządzania swoim majątkiem, a 
zostaje ono przekazane syndykowi. 

Jeśli okaże się, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części 
zadłużenia, to resztę będzie musiał spłacać. Sąd ustali wówczas plan 
spłat lub nakaże sprzedać mienie. Trzeba się więc liczyć z oddaniem 
samochodu, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty 
zobowiązania (jeśli się je posiada na własność). 
Upadłość konsumencka 2020 — zmiany i koszty 
W 2019 roku nastąpiły zmiany w prawie regulującym upadłość 
konsumencką. Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizowało przepisy, 
wskutek czego nastąpiło uproszczenie regulacji danej kwestii. 
Podstawowymi zasadami, które zostały wprowadzone, są: 

• Osoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie 
ugody z wierzycielem. W takim przypadku nie trzeba już składać 
wniosku sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  

• Bankructwo ogłosić mogą także osoby, które doprowadziły do 
zadłużenia z premedytacją, jednak w ich przypadku zachodzi 
konieczność spłaty zobowiązania od min. 36 miesięcy do 7 lat. 

• Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy 
sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku.  

Koszty upadłości konsumenckiej w 2020 r. to przede wszystkim na 
początek 30 zł w formie opłaty sądowej za złożenie wniosku. 
Zachodzi również konieczność w późniejszym czasie doliczenia koszty 
postępowania sądowego, które są uzależnione od wielu czynników. 
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Jeśli będzie reprezentował Cię pełnomocnik, to musisz uiścić opłatę 
skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. A ile adwokat bierze za 
upadłość konsumencką? Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, 
musisz zdać sobie sprawę, że jej koszt będzie uzależniony od miejsca, 
czasu oraz indywidualnej sytuacji, w której jest konsument. Jednak w 
najczęstszych przypadkach wydatki z tego tytułu wahają się w granicach 
3-10 tys. zł. 

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? 
Ile trwa upadłość konsumencka? Prawo nie ustala żadnych konkretnych 
terminów, jednak w wielu przypadkach orzeczenie o ogłoszeniu lub 
odrzuceniu upadłości zostaje wydane już jakieś 3 tygodnie po złożeniu 
wniosku. Warto jednak wiedzieć, że cały etap może trwać nawet 3 
miesiące. 

Postępowanie upadłościowe — etapy 

• Zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość (syndyk 
sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątki dłużnika. 
Następnie sąd wydaje kolejne orzeczenie o planie spłaty długów. 
Etap może trwać nawet 1,5 roku. 

• Sąd ustalają plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, przez 
które osoba upadła może wnosić określoną kwotę na rzecz 
niespłaconych zobowiązań (w przypadku osób, które do zadłużenia 
doprowadziły z premedytacją, okres ten może sięgać nawet 7 lat). 

Warto wiedzieć, że postępowanie może przebiec o wiele szybciej bez 
realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli 
jego sytuacja jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat. 
Postępowanie o upadłość konsumencką trwa zazwyczaj max. 5 lat od 
złożenia wniosku sądowego. 

Upadłość konsumencka — i co dalej? 
Życie po upadłości konsumenckiej pozwala również na odbudowanie 
budżetu i pozbycie się wszelkich dręczących Cię myśli odnośnie do 
niespłaconych przez nas długów. Jedynym zmartwieniem, które może 
ciążyć na upadłym, jest fakt, że musi on pozbyć się swojego majątku, 
który często przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Co istotne, 
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upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie 
może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej 
upadłości. 

Opracowano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 
poz. 498 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz. U. 2019 poz. 1500 ze zm.) 

• Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. 2019 poz. 785 ze zm.). 

Jolanta Domańska - Paluszak 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.05.2020 r. Jak co miesiąc list. Dziś wyjątkowo nie tylko do 
emerytów mundurowych. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Witam Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. 

Zacznę od tego co miłe – od życzeń. 
Dziś święto Straży Granicznej. 
Formacji, która od 29 lat strzeże 
naszych granic. Dziękuję za Wasze 
poświęcenie i za profesjonalizm, 
dziękuję tym, którzy są w służbie i tym, 
którzy odeszli na zasłużoną emeryturę! 
Macie powody do dumy, macie 
wdzięczność i zaufanie społeczeństwa. 

Nie dajcie sobie tego odebrać i nie spieprzcie tego! 

No i tyle, jeśli chodzi o miłe rzeczy. Bo w tym miejscu trudno nie 
wspomnieć o policji. Kilka słów do tych, którzy są wciąż na służbie: 

Etos i zaufanie, z takim trudem budowane przez ostatnie 30 lat, obracają 
się w niwecz. Przez skandaliczną postawę niewielkiej części policjantów, 
głównie z prewencji, cała formacja gwałtownie traci społeczne zaufanie. 
Codzienny trud policjantek i policjantów jest zaprzepaszczany przez 
karierowiczów liżących tyłki władzy. Policja dająca się używać do czysto 
politycznych pacyfikacji bezbronnych i pokojowych demonstrantów, to 
niestety bardzo smutny obraz naszej codzienności. Przemoc fizyczna, 
użycie gazu, bezprawne używanie urządzeń LRAD, wywożenie ludzi w 
nieznanym kierunku, bezprawne ich przetrzymywanie, arogancja i 
chamstwo – to zaczyna być wizytówka polskiej policji. Co ma znaczyć 
emblemat Blackwater przyczepiony do policyjnej kurtki? 
Zwariowaliście?! Szykujecie się do mordowania bezbronnych??? 
Szanowni dowódcy! Nie jesteście anonimowi. Wysyłacie na ulicę 
„dzieciaki” z wiosennego naboru. Czy macie świadomość czym to grozi? 
Nie tłumaczcie się rozkazami, bo policjant ma prawo odmówić rozkazu, 
jeśli jest on bezprawny. Nie liczcie też na bezkarność i anonimowość. W 
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razie zmiany politycznej, to wy poniesiecie konsekwencje, a nie politycy 
PiS, którym tak bezwstydnie się wysługujecie. Powinniście ze 
szczególną rezerwą podchodzić do tego co wymyśla ten rząd, bo to jest 
ekipa polityczna, która potwornie skrzywdziła waszych starszych 
kolegów. Powinniście na każdym kroku dawać im odczuć, że policja nie 
jest do spełniania chorych kaprysów rządzącej sitwy, która pozbawiła 
emerytur kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy, w tym większość z policji. 
Powinniście twardo bronić honoru policjanta, używać do tego 
regulaminów, ustaw, Konstytucji i korzystać z aktywnego wsparcia 
związków zawodowych. 

Niestety w większości tego nie robicie. Nieliczne jednostki odważyły się 
na krytyczne głosy, większość biernie przygląda się temu co się dzieje, a 
niektórzy zwietrzyli okazję do szybkich awansów. Postawy 
charakterystyczne dla szujowatych mend pozbawionych kręgosłupa 
moralnego i życiowych zasad zostaną jednak zapamiętane. Wasze 
skurwienie jest nie tylko waszym problemem, ono rzutuje niestety na etos 
całej formacji, zaprzepaszcza lata ciężkiej pracy waszych starszych 
kolegów. Gdy służąc politycznym mocodawcom doprowadzicie do 
tragedii, gdy poleje się krew na ulicach, wtedy nikt nie będzie stał po 
waszej stronie. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, emeryci, represjonowani. 
Wiem, że jest Wam strasznie ciężko. Pisowscy oprawcy odebrali Wam 
środki do życia, zniesławili Was i opluli. Teraz na dodatek musicie patrzeć 
jak, bliska części z Was formacja, z przyjaznej praworządnym 
obywatelom, staje się narzędziem represji i bezprawia. Chcę Was 
zapewnić, że to się zmieni. Przyjdzie czas, gdy będziemy wspólnie 
odbudowywać polską policję i jej sponiewierany etos. Przyjdzie czas, gdy 
państwo polskie znów będzie stało prawem, a Wasze prawa nabyte 
zostaną przywrócone. Wtedy Wasza wiedza i doświadczenie znowu 
posłużą Ojczyźnie. 

Stanie się to znacznie szybciej niż się spodziewacie. W górę serca, 
ducha nie gaście! Jeszcze będzie normalnie… 

Andrzej Rozenek /-/ 
PS Jeszcze kilka słów o wyborach. Cel pierwszy i podstawowy, to nie 
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dopuścić do rozstrzygnięcia w pierwszej turze. Lewica jest z Wami. 
Proszę, pokażcie, że Wy jesteście z Lewicą. W pierwszej turze trzeba 
głosować zgodnie z przekonaniami. A w drugiej wszyscy razem 
zagłosujemy na Nie-Dudę, kimkolwiek on będzie. Więcej o polityce w 
liście za miesiąc. 

AR 

 
 
 
 
 

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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INFOTEKA NR 34 

Przegląd mediów – 21. 05. 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. Tym razem wstępny artykuł został poświęcony 
sprawie zbiórki „Dla Józefy”, a kilka kolejnych, szczególnie ważnym 
wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
ugruntowującym dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów 
administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu 
policjantom w stanie spoczynku. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, 
jednoznacznie potwierdza linię orzeczniczą 
wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie 
wypłaty wyrównania ekwiwalentu. 
Ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query 

zostały opublikowane kolejne wyroki sądów administracyjnych dot. skarg 
policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty 
wyrównania ekwiwalentu. Wśród tych wyroków, na wyjątkową uwagę 
zasługują dwa wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w 
Warszawie, które chociaż dotyczą przewlekłości postępowania, to jednak 
jednoznacznie, dobitnie ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą 
wojewódzkich sądów administracyjnych przyznających rację skarżącym 
policjantom w stanie spoczynku. Potwierdzają też słuszność naszego 
stanowiska, które przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji  
17 grudnia 2018 roku. Poniżej prezentujemy sentencje tych wyroków. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu  
29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query


37 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

Administracyjnej skargi kasacyjnej policjanta w stanie spoczynku - S.S., 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 
19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 106/19, w sprawie ze skargi S. 
S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta 
Miejskiego Policji [...] w sprawie administracyjnej wszczętej wnioskiem 
policjanta z 3 grudnia 2018 roku o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz czas 
wolny 

1. uchylił zaskarżony wyrok; 

2. stwierdził, że Komendant Miejski Policji [...] przewlekle prowadzi 
postępowanie w sprawie z wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r.; 

3. zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji [...] do rozpoznania 
wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r. w terminie 30 dni od 
otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 

4. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez 
Komendanta Miejskiego Policji [...] nie miało miejsca z rażącym 
naruszeniem prawa; 

5. w pozostałym zakresie oddalił skargę; 

6. zasądził od Komendanta Miejskiego Policji [...] na rzecz S. S. kwotę 
720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu  
29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-
administracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Powiatowego Policji w 
[...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 
18 lipca 2019 r., sygn. akt II SAB/Op 22/19 w sprawie ze skargi P.R. na 
przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez 
Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie wniosku o 
wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czas wolny: 
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1. oddalił skargę kasacyjną; 

2. zasądził od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz P.R. 
kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania kasacyjnego 

Dotychczas nie zostały opublikowane uzasadnienia tych wyroków, 
dlatego prezentujemy poniżej, pod oddzielnymi linkami, pełną treść 
wyroków, od których złożono skargi kasacyjne, w jednym przypadku 
policjant, a w drugim organ Policji. W obydwu przypadkach, mówiąc w 
telegraficznym skrócie Sąd przyznał rację policjantom. 

Ponadto publikujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku sygn. akt III SAB Gd 24/20 z 24 kwietnia 2020 roku dotyczący 
policjanta zwolnionego ze służby 30 kwietnia 2019 roku, któremu 
dotychczas nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy za 2018 i 2019 rok, przysługujący w związku ze 
zwolnieniem ze służby. Pełna informacja na stronie: 

https://www.seirp.pl/naczelny-sad-administracyjny-w-warszawie-
potwierdza-linie-orzecznicza-wsa 

 

Warto być przyzwoitym. Apel Zarządu Stowarzyszenia 
Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. 
https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/warto-byc-przyzwoitym/ 

Obecnie w naszym kraju przeżywamy trudny czas pandemii 
koronawirusa oraz ostrego sporu politycznego. Dla wszystkich Obywateli 
jest to okres wyrzeczeń i wielu ograniczeń. COVID–19 atakuje nie tylko 
nasze zdrowie. Wiele osób martwi się o swoją przyszłość zawodową w 
związku z nieuchronnym kryzysem gospodarczym. Z trudem przychodzi 
dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i ingerencji ze strony 
Państwa, które naruszają nasze prawa i wolności obywatelskie – 
kwarantanna, obowiązek noszenia maseczek, niemożność gromadzenia 
się w miejscach publicznych. Obserwujemy wiele przykładów zachowań 
obywateli, które wskazują na ignorowanie lub ostentacyjne 
nieprzestrzeganie tych zasad. Na tym tle widać szereg pozytywnych 

https://www.seirp.pl/naczelny-sad-administracyjny-w-warszawie-potwierdza-linie-orzecznicza-wsa
https://www.seirp.pl/naczelny-sad-administracyjny-w-warszawie-potwierdza-linie-orzecznicza-wsa
https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/warto-byc-przyzwoitym/
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działań funkcjonariuszy policji, która musi realizować zadania kontrolne i 
egzekwować przewidziane prawem zachowania. Niestety zdarzają się 
też przypadki nadużywania władzy, środków przymusu bezpośredniego, 
widoczne są braki w poziomie zarządzania, wyszkolenia, nadgorliwość i 
zbędna represja. 

Dlatego jako członkowie Stowarzyszenia Generałów Policji 
Rzeczypospolitej Polskiej – policjanci, którzy w Naszej formacji 
przesłużyli wiele lat i dostąpili zaszczytu otrzymania nominacji 
generalskich z rąk kolejnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
funkcjonariusze, którzy budowali współczesną Policję, postanowiliśmy 
zabrać głos i przedstawić nasze stanowisko: 

• stając na straży obowiązującego porządku prawnego, policjanci 
wszystkich szczebli powinni pamiętać o konstytucyjnych 
prawach każdego Obywatela; 

• z rosnącym niepokojem obserwujemy szereg przykładów 
nieprofesjonalnego działania funkcjonariuszy, złego 
dowodzenia, nadużywania siły, naginania prawa co skutkuje 
obniżeniem z trudem budowanego po 1990 roku zaufania 
społeczeństwa do Policji; 

• mamy pełną świadomość, że policjanci mają obowiązek 
reagowania w przypadku złamania prawa lub nieprzestrzegania 
obowiązujących obostrzeń wynikających z zasad reżimu 
sanitarnego. Apelujemy jednak, żeby w tych trudnych 
momentach zachować roztropność i zdrowy rozsądek, działać 
racjonalnie i proporcjonalnie do zagrożenia. Należy stopniować 
środki represyjne przewidziane w prawie o wykroczeniach. 
Warto więc w pierwszej kolejności korzystać ze środków 
oddziaływania wychowawczego, takich jak: pouczenie, 
zwrócenie uwagi czy ostrzeżenie. Środki przymusu, mandaty, 
wnioski o wysokie kary administracyjne kierowane do służb 
sanitarnych, powinny być ostatecznością; 

• doskonale wiemy, jak w obecnym okresie, ważna jest rola 
bezpośrednich przełożonych policjantów. Fundamentalne w 
sprawnym kierowaniu i dowodzeniu podległymi 
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funkcjonariuszami jest precyzyjne i jasne stawianie zadań 
policjantom udającym się do służby. Nie bądźcie nadgorliwi w 
zlecaniu i egzekwowaniu represyjności działań podwładnych. 

Stanowisko wynika z naszych historycznych doświadczeń i podyktowane 
jest troską o dobrą opinię, o szacunek i prestiż Polskiej Policji. 

Jak pisał Antoni Słonimski „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiej 
sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie”. 
Zarząd SGPRP 

 

Piękna rocznica. 
https://nszzp.pl/aktualnosci/piekna-rocznica/ 

O NSZZ Policjantów można powiedzieć, że jest tak stary, jak stara jest 
Policja. W sensie formalnym jego początek miał miejsce 30 lat temu, 11 
kwietnia 1990 r., pięć dni po powołaniu Policji w III RP, ale w sensie 
historycznym – 100 lat temu, bo kiedy powołano Policję Państwową w II 
RP, niemal od razu funkcjonariusze zaczęli tworzyć zręby organizacji 
reprezentującej ich interesy /…/. 

 

Jubileuszowe życzenia od Antoniego Dudy, 
przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 
w latach 1999 – 2012. 
https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-
przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-
2012/ 

Gratuluję osiągnięć w działalności na rzecz środowiska policyjnego i 
życzę dalszych sukcesów. 

Po drodze do tych sukcesów nie zapominajcie Koleżanki i Koledzy o 
Tych, którzy również nie szczędzili czasu, aby Nasz Związek przetrwał 
mimo wielu pomysłów na ograniczenie jego roli w Policji. 

https://nszzp.pl/aktualnosci/piekna-rocznica/
https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-2012/
https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-2012/
https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-2012/
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Młodym działaczom życzę rozwagi w ocenie poprzedników, bo nigdy nie 
wiecie, jak Was ocenią następcy - wszystkiego najlepszego Koleżanki i 
Koledzy-tak trzymać. 

Antoni Duda 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 
1999–2012 

 

Wzór wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy 
zaopatrzeniowej. 
Wniosek o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy 
zaopatrzeniowej, na podstawie art. 8a tej ustawy i ustalenie prawa do 
świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach art. 15, art. 22 i art. 
24. Link do pełnej informacji: 
https://www.seirp.pl/postepowania-administracyjne-w-trybie-art_-8a-
ustawy-emerytalnej-%E2%80%93-propozycja-mapy-drogowej 

Działając na podstawie art. 242 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256)  niniejszym  wnoszę  o  
wyłączenie stosowania wobec mnie art. 15c, art. 22a i art. 24a 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, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2019 r. poz. 288) 
- zwanej dale ustawą zaopatrzeniową - na podstawie art. 8a tej ustawy i 
ustalenie prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach 
art. 15, art. 22 i art. 24 /…/. 

 

  

https://www.seirp.pl/postepowania-administracyjne-w-trybie-art_-8a-ustawy-emerytalnej-%E2%80%93-propozycja-mapy-drogowej
https://www.seirp.pl/postepowania-administracyjne-w-trybie-art_-8a-ustawy-emerytalnej-%E2%80%93-propozycja-mapy-drogowej
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Dezubekizacja: Trybunał znowu przesuwa wyrok. 
https://wyborcza.pl/7,75398,25880905,dezubekizacja-trybunal-znowu-
przesuwa-wyrok.html 

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski, 19.04.2020 

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa dezubekizację. Choć 
innymi sprawami zamierza się zająć. Na orzeczenie już ponad dwa lata 
czeka 40 tys. byłych funkcjonariuszy. /…/ 

 

Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z 
decyzją ws. obniżenia emerytur przez epidemię. 
https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-
Konstytucyjny-poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-
epidemie.html 

Publikacja, 23.04.2020 

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego 
w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania ze względu na 
pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego ws. obniżenia emerytur 
mundurowych, czyli tzw. dezubekizacji. /…/ 

 

IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany 
jak w jednym. 
https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,25911407,ipn-w-pieciu-
jezykach-jest-tak-samo-skompromitowany-jak-w-jednym.html 

Jan Grabowski, 30.04.2020 

IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany jak w jednym. IPN tylko 
pozornie jest instytucją naukową, a jego pracownicy tylko z pozoru są 
naukowcami. /…/ 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,25880905,dezubekizacja-trybunal-znowu-przesuwa-wyrok.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25880905,dezubekizacja-trybunal-znowu-przesuwa-wyrok.html
https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-Konstytucyjny-poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-epidemie.html
https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-Konstytucyjny-poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-epidemie.html
https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-Konstytucyjny-poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-epidemie.html
https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,25911407,ipn-w-pieciu-jezykach-jest-tak-samo-skompromitowany-jak-w-jednym.html
https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,25911407,ipn-w-pieciu-jezykach-jest-tak-samo-skompromitowany-jak-w-jednym.html
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Esbecy obsługiwani poza kolejnością, czyli jak szczuje 
szczujnia. 
https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-
najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-
faworyzowal-kolegow-po-fachu 

Tak Iwulski rządził w Sądzie Najwyższym: esbecy obsługiwani poza 
kolejnością. Kapitan wojskówki faworyzował kolegów po fachu. /…/ W 
apelu do Iwulskiego szef FSSM wskazywał za to, że w przynaglaniu SN 
do odpowiedzi na zagadnienie prawne chodzi ogólnie o interes tysięcy 
byłych funkcjonariuszy. „Na kolejny, bliżej nieokreślony czas, zostały 
odłożone rozstrzygnięcia sądów okręgowych dotyczące odwołań od 
decyzji dyrektora Zakłady Emerytalno-Rentowego MSWiA (…)”. 

 

Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju  
https://www.youtube.com/watch?v=a-
JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHG
OoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw. Andrzej Dziedzic 

Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju. Dobrych i złych. Takiego, 
który by się chełpił i szczycił podpisaną ustawą, która uśmierciła tyle 
ludzi, że aż trudno jest policzyć? Nie pamiętam. Za wszystkie krwawe 
zamieszki potem przepraszali naród. Teraz, myślałem, że to była 
pomyłka i że też przeproszą kiedyś. Osłupiałem, kiedy usłyszałem tę 
zapowiedź dalszych represji na ludziach przypadkowo wskazanych i 
niewinnych. Bez sądu, bez zarzutów, masowo. Czy na prawdę to nie jest 
jeszcze koniec przelewu? 

 

  

https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-faworyzowal-kolegow-po-fachu
https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-faworyzowal-kolegow-po-fachu
https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-faworyzowal-kolegow-po-fachu
https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHGOoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw
https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHGOoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw
https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHGOoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw
https://www.youtube.com/channel/UC2h-KSRpbT5CHvb_q3VQpWA
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Tajemnicza dezubekizacja 
https://siecobywatelska.pl/tajemnicza-dezubekizacja/ 
Bartosz Wilk, 30 03 2020 

Dowiedzieliśmy się, że: 

• wpłynęło 4914 wniosków od byłych funkcjonariuszy, o wyłączenie 
przepisów obniżających świadczenie emerytalne (2017 r.: 4003 
wniosków, 2018 r.: 693 wnioski, 2019 r.: 183 wnioski, 2020 r.: 35 
wnioski), 

• MSWiA wydało 38 decyzji uwzględniających złożone wnioski, tj. 
wyrażających zgodę na wyłączenie przepisów obniżających 
świadczenia emerytalne, 

• do 2 marca 2020 r. MSWiA wydało 2156 decyzji odmownych (2017 
r.: 2156 decyzji, 2018 r.: 817 decyzji, 2019 r.: 1097 decyzji, 2020 r.: 
106 decyzji). 

Przekazane informacje są zaskakujące. Okazuje się, że wciąż na 
rozpatrzenie czeka ponad połowa złożonych wniosków! Co więcej, 
większość z nierozpatrzonych wniosków nie zostało rozpatrzonych od 
trzech lat, tj. od 2017 roku. 

MSWiA nie udostępnia 38 decyzji pozytywnych: „to nie informacja 
publiczna” /…/ 

 

Skarga Sieci Watchdog na bezczynność Ministra SWiA w 
sprawie udostępnienia 38 decyzji pozytywnych podjętych 
na podstawie art. 8a ustawy z 16 12 2016 r.  

(pełna treść dokumentu: https://www.seirp.pl/infoteka-34, pkt. 12) 

 

  

https://siecobywatelska.pl/tajemnicza-dezubekizacja/
https://www.seirp.pl/infoteka-34
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Droga przez mękę, czyli pismo procesowe 77. letniego 
powoda /…/ 

Uważam, że argumentacja, którą zaprezentowałem w odwołaniu od 
decyzji jest na tyle poprawna i wystarczająca, aby szybko rozpoznać 
moją sprawę. W moim przypadku biologia jest nieubłagana i dalsza 
zwłoka w rozpoznaniu sprawy zagraża mojej egzystencji ze względu na 
wiek, sytuację materialną, a przede wszystkim stan zdrowia i związaną z 
nim ilość i przewlekłość chorób, których doświadczam w bieżącym życiu. 
Wyrażam nadzieję, że sąd rozpoznający i rozstrzygający sprawy z 
zakresu ubezpieczeń społecznych uwzględni moją trudną sytuację 
życiową oraz przedstawioną przeze mnie argumentację i jak najszybciej 
rozpozna i rozstrzygnie ważną dla mnie sprawę. /…/ (pełna treść 
dokumentu: https://www.seirp.pl/infoteka-34, pkt. 14) 

 

Przyłębska znowu przesuwa wyrok 

https://wyborcza.pl/7,75398,25954784,dezubekizacja-przylebska-
znowu-przesuwa-wyrok.html 

Dezubekizacja. Przyłębska znowu przesuwa wyrok. Leszek Kostrzewski, 
Wojciech Czuchnowski   18 maja 2020. Trybunał Konstytucyjny po raz 
kolejny przesuwa rozprawę dotyczącą ustawy dezubekizacyjnej. 
Funkcjonariusze, którym obniżono na jej podstawie emerytury, wiedzą, że 
przegrają. Ale bez tego wyroku nie mogą walczyć o swoje prawa w 
Strasburgu. 

 

  

https://www.seirp.pl/infoteka-34
https://wyborcza.pl/7,75398,25954784,dezubekizacja-przylebska-znowu-przesuwa-wyrok.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25954784,dezubekizacja-przylebska-znowu-przesuwa-wyrok.html
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Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem. 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/wszyscy-jestesmy-pis/ 

Andrzej Romanowski, 27.04 2020 

Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem. Prawo i 
Sprawiedliwość jest partią o korzeniach solidarnościowych. To znaczy: 
odwołuje się do ruchu Solidarności i łączność tę wykazuje przez biografie 
niektórych swoich działaczy. W tym nawiązywaniu istnieje oczywiście 
sporo manipulacji – nieprzypadkowo takie ikony Solidarności jak Lech 
Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Karol Modzelewski czy Adam Michnik 
znajdują się w pierwszym szeregu krytyków PiS. Lecz nawet wobec 
takich okoliczności warto pytać: czy ludzie Solidarności powinni wziąć 
odpowiedzialność za PiS? Czyli za to, że z ich wolnościowego ruchu 
zrodziła się partia antywolnościowa? I co takiego było w Solidarności, że 
mogło posłużyć PiS za budulec? A może po prostu Solidarności nie warto 
było tworzyć? Może nie trzeba było przeżywać historycznego Sierpnia? 

 

Waloryzacja – krytyczna ocena naszego Kolegi /członka 
SEiRP/  
Kilka dni temu otrzymaliśmy list od jednego z naszych członków, 
zdaniem, którego obok bezprawia samej ustawy represyjnej z  
16 grudnia 2016 roku, instytucje państwa zaniżają wysokość waloryzacji 
naszych emerytur i rent. Więcej na ten temat na naszej stronie www za 
parę dni. (pełna treść dokumentu: https://www.seirp.pl/infoteka-34, pkt. 
17). /…/ 

Moim zdaniem faktyczna wysokość przeciętnej emerytury jest wyższa od 
ustalanej i publikowanej przez Prezesa ZUS, a w konsekwencji 
wypłacanej mi przez ZER MSWiA (nie tylko w stosunku do danych 
dotyczących mężczyzn, ale także po ich uśrednieniu znacznie niższymi 
emeryturami uzyskiwanymi przez kobiety), co znajduje potwierdzenie w 
innych publikacjach ZUS. /…/ 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/wszyscy-jestesmy-pis/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/andrzej-romanowski/
https://www.seirp.pl/infoteka-34
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Wg mnie powyższa problematyka powinna być uwzględniona przez 
zainteresowanych w odwołaniach od tegorocznych decyzji 
waloryzacyjnych, które niebawem będą rozsyłane przez ZER MSWiA. 

 

Każde zawężenie tej daty …spotka się ze sprzeciwem 
Federacji… 
https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-
mswia-przyspiesza-prace 

20.05.2020 

Superustawa nie trafi do poczekalni? MSWiA przyspiesza prace. 

Resort spraw wewnętrznych i administracji nie przychylił się jednak do 
propozycji zmian projektu ustawy w taki sposób, by ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop przysługiwał wszystkim funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby po 27 lipca 2001 roku. Wnioskowali o to 
związkowcy zrzeszeni w FZZSM. Jak twierdzą, "każde zawężenie tej 
daty, a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do 
ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny będzie 
niezgodne z Konstytucją i spotka się ze sprzeciwem Federacji". 
Wszystko więc na to wskazuje, że ekwiwalent w wysokości 1/21 części 
miesięcznego uposażenia, przysługiwał będzie mundurowym 
zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 roku. Może się więc okazać, 
że funkcjonariusze, którzy odeszli ze służby od 27 lipca 2001 do dnia 6 
listopada 2018 r. w praktyce - jak wskazuje Stowarzyszenie Pomocy 
Prawej Policjantom w Toruniu - będą pozbawieni wyrównania 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do nowego poziomu. /…/ 

 

  

https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-mswia-przyspiesza-prace
https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-mswia-przyspiesza-prace
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ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB 
NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ 

EGZYSTENCJI 
W Biuletynie Informacyjnym nr 9 (87) 2019 na stronach 16-18 
umieściliśmy informację dot. „Świadczenia uzupełniającego dla 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. Znamy liczne przykłady osób, 
które świadczenie otrzymały. Mamy również sygnały, że informacja o tym 
świadczeniu nie dotarła jeszcze do wszystkich zainteresowanych, 
spełniających potencjalnie warunki do uzyskania „Świadczenia 
uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. Świadczą 
o tym telefony Koleżanek i Kolegów (głównie tych którzy nie posiadają 
dostępu do internetu), którzy wniosku o przyznanie tego świadczenia nie 
złożyli z braku świadomości, że jest taka możliwość i szansa na 
nieznaczne poprawienie swojej sytuacji egzystencjalnej. Przypominamy, 
że wyczerpująca informacja w tej sprawie, wraz z niezbędnymi drukami, 
znajduje się na naszej stronie internetowej: 

https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-
samodzielnej-egzystencji. 

Konieczne informacje i wyjaśnienia znajdziemy także, wraz z adresami 
do emerytalnych zespołów terenowych, w odrębnej zakładce 
zamieszczonej na stronie internetowej ZER MSWiA: 

http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-
Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-swiadczenia-
uzupelniajacego-dla-.html, 

gdzie informacji nadano tytuł: „500+” – Szczegółowe informacje w 
sprawie przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. 
Telefony i adresy e-mailowe emerytalnych zespołów terenowych, 
znajdziemy w wykazie zamieszczonym tutaj: 

http://zer.mswia.gov.pl/zer/o-nas/wydzialy-i-zespoly-tere/zespoly 

  

https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji
https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-swiadczenia-uzupelniajacego-dla-.html
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-swiadczenia-uzupelniajacego-dla-.html
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-swiadczenia-uzupelniajacego-dla-.html
http://zer.mswia.gov.pl/zer/o-nas/wydzialy-i-zespoly-tere/zespoly
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  

W KATOWICACH 

KOŁO MIEJSKIE NR 12 W KATOWICACH 
Ewa Stec, wspaniała wolontariuszka pomagająca seniorom w 
pandemii „koronawirusa”, członkini Koła Miejskiego nr 12 w 
Katowicach, kronikarz ZOW SEiRP w Katowicach 

Ogłoszona 20 kwietnia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Katowice  
dr Marcina Krupę, akcja szycia maseczek dla Seniorów jest wspaniałą 
inicjatywą i znalazła bardzo duże uznanie i zainteresowanie wśród 
mieszkańców Katowic. Akcja pt.” Maseczka dla Seniora” sprawiła, że 
coraz więcej wolontariuszy zgłasza się do ich szycia. Wiele osób podjęło 
się pracy w wolontariacie i szyją maseczki wielorazowe dla Seniorów z 
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materiału i dodatków dostarczanych z MOPS w Katowicach. Maseczki są 
z kieszonkami na filtr, dopasowują się do twarzy, można je prać, 
dezynfekować dodatkowo żelazkiem z parą. Maseczki i rękawiczki mogą 
już Seniorzy odbierać (bezpłatnie) w TPPS na terenie miasta Katowice 
(wyznaczone punkty z adresami i telefonami są zamieszczone na stronie 
internetowej Koła Miejskiego nr 12: https://seirp.katowice.pl). 

https://seirp.katowice.pl/
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Wśród wspaniałych wolontariuszy, jest też nasza koleżanka z KM nr 12 
SEiRP w Katowicach, Ewa Stec. Podjęła się uszycia 100 maseczek, 
które w najbliższym tygodniu zostaną dostarczone Seniorom. 

Zarządy: KM nr 12 a także ZOW SEiRP w Katowicach składają 
podziękowanie kol. Ewie Stec za zaangażowanie, a także ogromny 
wkład pracy dot. wym. przedsięwzięcia. 

Seniorzy kierują wyrazy uznania dla aktywności i pracy społecznej naszej 
wspaniałej Koleżanki, Ewy Stec, która z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w organizacji spotkań integracyjnych Seniorów z wielu 
stowarzyszeń, czego dowodem jest wzorowo prowadzona dokumentacja 
kroniki ZOW SEiRP. 

Seniorzy naszego Stowarzyszenia odnoszą się do powyższej akcji 
włodarzy Miasta Katowic z wielkim szacunkiem i kierują podziękowania 
do: Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów, Naczelnika 
Wydziału Polityki Społecznej i Rady Seniorów za wspaniałą inicjatywę na 
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ich rzecz. To wspaniale, że włodarze miasta nie zapominają o Seniorach. 

Należy zaznaczyć, że dalekosiężnym efektem budowania dobrego 
klimatu jest tworzenie się dużej społeczności wolontariackiej 
ogólnomiejskiej, a nawet ogólnopolskiej skali, z potencjału której 
skorzystamy i my, tworząc kolejne projekty. 

Ewa Macek, Zarząd KM nr 12 w Katowicach 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  

W OLSZTYNIE 

KOŁO W ELBLĄGU 
Zmarł Marian Kochanowicz  
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KOŁO W GIŻYCKU 

Żegnaj Mamo! 
W dniu 27 marca br. zmarła, po ciężkiej chorobie Aleksandra Makowska 
w wieku 89 lat, odznaczona Złotą Odznaką „Za Zasługi w Ochronie 
Porządku Publicznego”, Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. 

Jednak, jak ona zawsze mówiła, jej największą dumą byliśmy my, jej 
dzieci. Cała nasza piątka, trzej bracia i dwie siostry, związani byliśmy ze 
służbą. Dwoje w Ludowym Wojsku Polskim, a trójka w szeregach 
naszego resortu (obecnie dwoje jej wnuków służy w tych dwóch 
formacjach – kontynuując w jakimś stopniu naszą tradycję rodzinną. 

Śmierć osoby najbliższej zawsze towarzyszy wielki ból. Spotęgowany 
jest on w dobie obecnej wydarzeniami kwarantanny. Zamknięci w 
domach, odosobnieni, mamy ograniczone możliwości uczestniczenia 
nawet w tej symbolicznej ostatniej drodze. Jednak właśnie ta sytuacja 
pozwala nam oglądając z nudów zdjęcia, stare dokumenty, na snucie 
wspomnień, refleksji nad minionym czasem. Moja Mama – sprzątaczka, 
ojciec sprzedawca, pomimo podstawowego wyksztalcenia wszczepili w 
nas te cechy, które dzisiaj, w tamtej postaci, okazują się niedobre: 
lojalność, patriotyzm, szacunek dla innych. Obecnie nie tylko ja, ale 
każde z mojego rodzeństwa (czworo to już emeryci) nie jednokrotnie 
zastanawiamy się, czy dobrze zrobili nasi rodzice, czy dobrze się stało, 
ze za ich przyzwoleniem wybraliśmy waśnie taka drogę życiową. Dużo 
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do myślenia dały takie fakty, zwłaszcza po 90-tym roku, kiedy to pod 
adresem mojej Mamy (pogrzeb był katolicki, praktykowała raczej 
symbolicznie) padały zjadliwe słowa „To ta co komunistów wychowała”. 
Ona miał to w nosie, ona była z nas dumna. To właśnie za nasze 
postawy, za nasza nienaganną służbę dla Kraju otrzymała takie 
odznaczenia. Innych odznaczeń jej nie przyznano nawet „Za długoletnie 
pozycie małżeńskie” bowiem, jej całym życiem byliśmy my. To dla nas 
poświeciła swoje życie. Czasu na publiczne wystąpienia już jej nie 
starczało. 

Zdaję obie sprawę, że takich przypadków, podobnych jest o wiele więcej. 
Warto w tym momencie pogrzebać w naszych lokalnych historiach. 
Odnaleźć rodziców naszych Koleżanek i Kolegów, którzy tak na pardwę 
nigdy nie byli dowartościowani w należyty sposób. Niewątpliwie bardzo 
miłym akcentem było by przeslanie listów gratulacyjnych z ramienia np. 
Zarządu Kola, a jeszcze lepiej Wojewódzkiego do Mam, Ojców. Ze 
skruchą przyznaję, że dopiero po śmierci osoby bliskiej nachodzą takie 
refleksje. Będąc w ciągłym ruchu, codziennej gonitwie zapominamy o 
naszych bliskich. Ich skromność nie rzadko nie pozwala o zwracanie się 
o takie proste gesty. Warto o tym pamiętać. 

Dodam tylko, że być może był to gest komunistyczny. To, że mało znany 
Minister Zbigniew Siemiątkowski podpisał legitymację mojej Mamy, było 
to najmniej istotne, to odznaczenie było traktowane przez nią jako wielki 
dowód wdzięczności Ludowej Ojczyzny (emerytury miała tylko 1100 zł). 
Nie wiem czy nie warto powrócić do tematu awansów w stanie 
spoczynku. Warto powrócić do udziału nas nie tylko jako anonimowych 
uczestników w spotkaniach nie tylko patriotycznych, ale i o charakterze 
kulturalnym. Idąc na spotkanie w emeryckim mundurze, z noszenia 
którego byłem i zawsze będę dumny, z pewnością wstydu bym nie 
przyniósł, lecz ułatwiło by mi przywołanie historii i jej transformację do 
obecnej rzeczywistości. Ale to już moje marzenia i mówmy sobie 
szczerze fantazja. Ale…nigdy nie mów…. 

Pogrążony w smutku: Bohdan Makowski, syn Aleksandry(†) i 
Władysława(†) 

Prezes Koła SEiRP w Giżycku  
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W 
PIOTRKOWIE TRYB. 

KORONAWIRUS (COVID-19) - OPOCZNO 2020 
Tego jeszcze nie było i takiej sytuacji nikt z nas nie pamięta. Jest to czas 
szczególny i wyjątkowy. Straszny wirus dopadł nasze społeczeństwo i 
całą ludzkość. Zarząd Koła SEiRP w Opocznie w związku zaistniałą 
sytuacją zmuszony był zmienić wiele planów w swojej działalności w 
najbliższym czasie. Odroczono m. in. zaplanowaną wycieczkę w Sudety, 
zrezygnowano z wyjazdu na coroczny dwutygodniowy wypoczynek do 
sanatorium na Ukrainie a dalsze plany stoją pod wielkim znakiem 
zapytania. Są też dobre wiadomości, że do chwili obecnej nikt z naszych 
emerytów i rencistów nie zakaził się COVID-19 i z takiego faktu trzeba 
się tylko cieszyć. Wzywamy jednak do niewychodzenia z domu lub 
wychodzenia tylko w niezbędnym zakresie i chronienia się przed 
chorobą. Wszyscy jesteśmy w grupie wiekowej a tym samym w grupie 
wielkiego ryzyka zachorowalności! 
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Członkowie naszego Stowarzyszenia starają się przeczekać tę 
pandemię, pomagają w walce z nią. Zarząd Koła (przy skromnym 
budżecie finansowym) podjął inicjatywę dokonania zakupu przyłbic 
ochronnych (w tym miejscu dziękujemy firmie ”Joint Katon” z 
Opoczna za ich wykonanie), 100 litrów żelu antybakteryjnego i 50 litrów 
płynu do dezynfekcji. W dniu 8 kwietnia 2020 r. produkty te przekazano 
na rzecz tych, którzy w pierwszym szeregu walczą o nasze zdrowie tj. 
medykom SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego 
przy ul. Partyzantów 30 w Opocznie. Tą drogą składam serdeczne 
podziękowania wszystkim zaangażowanym w to szczytne 
przedsięwzięcie, życząc dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w tych 
trudnych czasach. 

Prezes Zarządu Koła w Opocznie 

Bernard Adamczyk 
Tekst: Marek Predoń 
Zdjęcia: Bernard Adamczyk 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 



59 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

 



60 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

 



61 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (95) 2020 

OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
(120) 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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