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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 
JUBILEUSZ ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO 

Andrzej Milczanowski - prawnik, polityk, działacz opozycji, 
uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku, po wprowadzeniu 
stanu wojennego przywódca strajku w Stoczni Szczecińskiej w 
grudniu 1981 roku, wielokrotnie aresztowany, w marcu 1982 
roku skazany na pięć lat więzienia, zwolniony w kwietniu 1984 
roku, w sierpniu 1988 roku współorganizator strajku w 
szczecińskim porcie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w 
rządzie Tadeusza Mazowieckiego szef UOP, w latach 1992-95 
minister spraw wewnętrznych. Nasz zwierzchnik i mentor, 
prawy odważny człowiek, w dniu 26 maja 2019 roku ukończył 
80. lat. 
Prezes ZG SEiRP skierował na ręce Jubilata najserdeczniejsze 
życzenia. 
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RENTA SPECJALNA WOJCIECHA RACZUKA 
cd. KOMENTARZE 

15.05.2019. Błyskawiczna reakcja Kancelarii Premiera na ponaglenie 

Już po tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź na ponaglenie. Otrzymane 
pismo pozostaje w kolizji z przepisami kodeksu postępowania 
administracyjnego, nie spełnia standardów, nie odnosi się do meritum 
wniosku i ponaglenia i w sumie niczego nie wyjaśnia. Otwiera natomiast 
drogę do skargi administracyjnej. 

Link do treści pisma Kancelarii Premiera: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Reakcja%20Kancelarii
%20Premiera%20na%20ponaglenie%20w%20sprawie%20Wojciecha%2
0Raczuka.pdf/ 

23.05.2019. Premier przyznał rentę specjalną. 
Wstrzemięźliwa, polityczna empatia Premiera.  
Nie skierujemy skargi do sądu administracyjnego. Nasze ponaglenie 
przyniosło skutek w postaci decyzji Premiera z 23 maja 2019 roku o 
przyznaniu koledze Wojciechowi Raczukowi renty specjalnej w kwocie 
2500 złotych brutto na okres jednego roku. Decyzję oceniamy pozytywnie, 
chociaż skala bezprawia, jaka za sprawą organów państwa dotknęła 
naszego kolegę /i ponad 40 tysięcy koleżanek i kolegów/, wymaga 
naprawienia i zadośćuczynienia w wymiarze adekwatnym do 
wyrządzonego cierpienia. W tym przypadku nie było żadnej empatii, tylko 
wyrachowany interes partii, trochę podobnie jak w przypadku słynnego 
stada krów w lubuskim. Doskonale wiemy, że mieliśmy do czynienia z 
wyważoną zimną kalkulacją, wyborem tego co się bardziej opłaca w 
aspekcie wyborów. Takie doraźne gaszenie pożaru. Proszę spojrzeć na 
wpływ ponaglenia do Kancelarii Premiera - 13 maja 2019r /około godz. 
15.00/. 14 maja 2019 wychodzi pismo do MSWiA, a 15 maja 2019 roku - 
odpowiedź do SEiRP i 23 maja 2019 roku decyzja Premiera. Nasza 
determinacja była jednoznaczna, kolejnym krokiem po ponagleniu byłaby 
skarga do WSA. Ekipa polityczna sprawująca władzę uznała, że lepiej 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Reakcja%20Kancelarii%20Premiera%20na%20ponaglenie%20w%20sprawie%20Wojciecha%20Raczuka.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Reakcja%20Kancelarii%20Premiera%20na%20ponaglenie%20w%20sprawie%20Wojciecha%20Raczuka.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Reakcja%20Kancelarii%20Premiera%20na%20ponaglenie%20w%20sprawie%20Wojciecha%20Raczuka.pdf
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tego uniknąć. Powyższe nie zmienia faktu, że dla kolegi Wojtka to mimo 
wszystko duża sprawa, w sytuacji, gdy wraz z żoną byłą telefonistką 
wydziału łączności dostawał w ostatnich 20. miesiącach około 1500 
złotych netto miesięcznie. Decyzja odbiła się szerokim echem w prasie i 
mediach elektronicznych. Artykuły nie zawsze były rzetelne i zgodne z 
prawdą. Poniżej linki do kilku artykułów: 

http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-
pisowsku-wedlug-widzimisie-
wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-
aA0obyymTKC2lRlWSZY 

Na koniec prośba o więcej wstrzemięźliwości i umiarkowania w wyrażaniu 
opinii i emocji w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, bez zapoznania 
się z stanem faktycznym, chronologią zdarzeń itp. Prośba o zaniechania 
hejtu i niesprawiedliwych ocen kolegi Wojtka, bo to droga donikąd. 

Poniżej komentarze prasowe: 
Link do strony www: 

http://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej 

1) Premier Morawiecki przyznał Wojciechowi Raczuk rentę specjalną 

2) Premier Morawiecki przyznał rentę byłemu milicjantowi 

3) Premier Morawiecki przyznał rentę specjalną ofierze tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 

4) Premier przyznał mu rentę specjalną 

5) Premier przyznał rentę specjalną ofierze ustawy dezubekizacyjnej 

6) A co z pozostałymi ludźmi, których życie obróciliście w perzynę panie 
Morawiecki 

  

http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-pisowsku-wedlug-widzimisie-wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-aA0obyymTKC2lRlWSZY
http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-pisowsku-wedlug-widzimisie-wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-aA0obyymTKC2lRlWSZY
http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-pisowsku-wedlug-widzimisie-wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-aA0obyymTKC2lRlWSZY
http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-pisowsku-wedlug-widzimisie-wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-aA0obyymTKC2lRlWSZY
http://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/1.%20Premier%20Morawiecki%20przyzna%C5%82%20mu%20rent%C4%99%20specjaln%C4%85.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/2.%20Premier%20Morawiecki%20przyzna%C5%82%20rent%C4%99%20by%C5%82emu%20milicjantowi.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/3.%20Premier%20Morawiecki%20przyzna%C5%82%20rent%C4%99%20specjaln%C4%85%20ofierze%20tzw.%20ustawy%20dezubekizacyjnej.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/3.%20Premier%20Morawiecki%20przyzna%C5%82%20rent%C4%99%20specjaln%C4%85%20ofierze%20tzw.%20ustawy%20dezubekizacyjnej.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/4.%20Premier%20przyzna%C5%82%20mu%20rent%C4%99%20specjaln%C4%85.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Premier%20przyzna%C5%82%20rent%C4%99%20specjaln%C4%85%20ofierze%20ustawy%20dezubekizacyjnej.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/7.%20A%20co%20z%20pozosta%C5%82ymi%20lud%C5%BAmi%2C%20kt%C3%B3rych%20%C5%BCycie%20obr%C3%B3cili%C5%9Bcie%20w%20perzyn%C4%99%20panie%20Morawiecki.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/7.%20A%20co%20z%20pozosta%C5%82ymi%20lud%C5%BAmi%2C%20kt%C3%B3rych%20%C5%BCycie%20obr%C3%B3cili%C5%9Bcie%20w%20perzyn%C4%99%20panie%20Morawiecki.docx
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ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIA SĄDÓW 
OKRĘGOWYCH O ZAWIESZENIU 

POSTĘPOWAŃ PRZECIWKO DYREKTOROWI 
ZER MSWIA O WYSOKOŚĆ EMERYTUR I RENT 

Otrzymujemy liczne informacje, że Sądy Okręgowe /głównie Sąd 
Okręgowy w Warszawie/ systematycznie zawieszają postępowania 
przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent 
obniżonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. 

Postanowienia Sądów są uzasadnianie zbieżnością stanu faktycznego ze 
sprawą o sygnaturze akt XIII 1U 326/18, w której Sąd Okręgowy w 
Warszawie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., zawiesił 
postępowanie, uzasadniając zawieszenie tym, że zwrócił się z pytaniem 
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 15c, art. 22a, art. 
13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu 
nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) w związku z art. 2 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) ze wskazanymi przepisami 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przypominamy, że na naszej stronie: 

http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer1  

znajduje się wzór zażalenia na postanowienie o zawieszeniu zaczerpnięty 
ze strony: 

https://fssm.pl/wzory-odwola%C5%84-do-sadu-okregowego-od-decyzji-
dyrektora-zer-mswia 

http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer1
https://fssm.pl/wzory-odwola%C5%84-do-sadu-okregowego-od-decyzji-dyrektora-zer-mswia
https://fssm.pl/wzory-odwola%C5%84-do-sadu-okregowego-od-decyzji-dyrektora-zer-mswia
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W związku z kolejną falą zawieszeń, aby ułatwić koleżankom i kolegom 
samodzielne sporządzenie zażalenia, zamieszczamy do wykorzystania 
przez osoby zainteresowane, dwa autorskie opracowania projektów 
zażalenia do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego o 
zawieszeniu postępowania. 

Pierwszy dotyczy policjantki w stanie spoczynku i drugi rencistki – wdowy 
po funkcjonariuszu. 

Projekty dostępne są na stronie: 

http://www.seirp.pl/zazalenia-na-postanowienia-sadow-okregowych-o-
zawieszeniu-postepowa%C5%841) 

Sądzimy, że przedstawione projekty mogą pomóc w sporządzeniu 
zażalenia osobom, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii 
prawnych. 

Jednocześnie informujemy, że treść wzoru jest tylko propozycją i nie 
gwarantuje skuteczności zażalenia. 

  

http://www.seirp.pl/zazalenia-na-postanowienia-sadow-okregowych-o-zawieszeniu-postepowa%C5%841
http://www.seirp.pl/zazalenia-na-postanowienia-sadow-okregowych-o-zawieszeniu-postepowa%C5%841
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY 
KOŁO NR 15 RADZIEJÓW. 

ROWEROWY POTOK – SZWECJA 2019 ZA NAMI 
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13 maja 2019 roku ponad 600 rowerzystów, w tym 30 członków i 
sympatyków SEIRP z powiatu radziejowskiego wypłynęło promem z 
Gdyni do Karlskrone, aby wziąć udział w zwiedzaniu terenów, zabytków 
Szwecji na kilku trasach rowerowych. Nasi wybrali trasę o długości 35 km. 
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Pogoda dopisała, atmosfera zarówno na trasie jak i spotkaniach była 
gorąca. 
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Zarząd Koła dziękuje za pomoc logistyczną 

− Prezesowi OW SEIRP Bydgoszcz Romanowi Skrzeszewskiemu 

− Kierownikowi Biura Lokalnej Grupy Działania w Radziejowie Agnieszce 
Zawidzkiej 

− Stefanowi Paliwodzie mieszkańcowi gminy Radziejów 

− Ewie i Tadeuszowi Trockim członkom Koła SEIRP Wejherowo 

treść: Andrzej Drzewiecki 

zdjęcia: Zofia Płaczkowska 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 
GDAŃSK. POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZW 
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W dniu 21.05.2019 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w 
Gdańsku z/s w Gdyni. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie 
przywitał obecnych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w 
osobach Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. 
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Roberta Sudenis, Komendanta KMP w Sopocie insp. Piotra Bolin i jego 
Zastępcę podinsp. Michała Biedrawę, oraz przedstawiciela Komisji Sekcji 
Socjalnej KWP w Gdańsku Panią Agnieszkę Mallek. Po wyborze 
przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania przedstawiony został i 
zatwierdzony porządek zebrania. Następnie Prezes Jan Pietruszewski 
omówił działalność Zarządu od ostatniego posiedzenia ZOW, przedstawił 
informację z posiedzenia ZG SEiRP które odbyło się w Płońsku w dniach 
8-9.04.2019r. W następnej kolejności przedstawione zostało 
sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezydium za 2018 rok, 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok, oraz sprawozdanie Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej. Kolega Krzysztof Stępnicki zrelacjonował przebieg 
spotkania Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych, które odbyło się w dniu 20.05.2019 roku w siedzibie Domu 
Harcerza w Gdańsku. Zaprezentowany został również plan pracy Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego na 2019 rok oraz przedstawiony został wniosek 
Koła SEiRP w Gdańsku w sprawie przeniesienia siedziby ZOW do 
Gdańska, który z uwagi na nieobecność wnioskodawców w posiedzeniu, 
odłożono na kolejne posiedzenie ZOW. 
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W części wystąpienia gości oraz dyskusji, głos zabrał insp. R. Sudenis i 
przedstawił obecne zasady podziału i otrzymywania pomocy socjalnej 
przez osoby uprawnione jak również zasady korzystania z pojazdów 
transportu MSW. Głos zabrała również Pani A. Mallek, która przedstawiła 
zasady składania dokumentacji o pomoc socjalną i występujące 
najczęściej błędy i braki w ich wypełnianiu oraz kompletowaniu. W trakcie 
dyskusji wyjaśniono wszystkie wątpliwości dot. składanych wniosków i 
załączanych dokumentów, co pozwoli na wyeliminowanie ujawnianych 
wcześniej braków i błędów. 

Następnym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień. Medalem XXV 
Lat Stowarzyszenia, wyróżniona została Agnieszka Mallek, członek 
Komisji Socjalnej KWP w Gdańsku. 

Tytułem Honorowym "Za zasługi dla SEiRP”, wyróżniono Erwina 
Bruggemann, Wiceprezes Honorowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. 

Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" wyróżniono Joannę Jarczak, 
Skarbnik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. 
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Wyróżnienia w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, 
wręczył prezes Jan Pietruszewski. Po wręczeniu wyróżnień nastąpiło 
głosowanie kolejnych uchwał. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie. 

Na zakończenie Prezes J. Pietruszewski podziękował członkom Zarządu 
oraz członkom Komisji Rewizyjnej za obecność w spotkaniu i zaprosił na 
kolejne posiedzenie. 

tekst i zdjęcia: 
Jarosław Fikus, Rzecznik prasowy ZW w Gdańsku z/s w Gdyni 
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KOŁO KWIDZYN. 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

W dniu 11 maja 2019 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Powiśle” w 
Cyganach k/Kwidzyna odbyło się spotkanie integracyjne członków SEiRP, 
IPA oraz NSZZ Policjantów KPP Kwidzyn. 
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W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. W trakcie imprezy, z okazji 100-Lecia 
Odzyskania Niepodległości zostały wręczone odznaczenia za zasługi 
patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów „Krzyż Niepodległości”, 
które zostały nadane koledze Romanowi Chmielowskiemu z Koła SEiRP 
Kwidzyn oraz kol. Wojciechowi Babickiemu z NSZZ Koła Terenowego 
Kwidzyn. 
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Ponadto przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 
wręczyli legitymacje dla nowo mianowanych członków oraz członków 
honorowych, Januszowi Ertman, Tadeuszowi Żebrowskiemu, Andrzejowi 
Dorożyńskiemu, Tomaszowi Kęprowskiemu, Romanowi 
Chmielowskiemu. 

Podczas imprezy panowała miła atmosfera, dopisywała zarówno pogoda 
jak i humory wszystkim uczestnikom. Do zabawy przygrywał zespół 
„Cyganeczki”. 

tekst: Jarosław Fikus, rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku 

zdjęcia: Tadeusz Żebrowski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
BIELSKO BIAŁA. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KE 
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Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach we współpracy z Zarządem 
Wojewódzkim w Katowicach zorganizowali spotkanie 08.05.2019r. z 
Prezydentem FSSM RP, Zdzisławem Czarneckim i b. W-ce Premierem, 
Ministrem Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy 
Obywatelskiej, posłem -Tomaszem Siemoniakiem pt. „Zmiana ustawy 
represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii 
Europejskiej oraz Sejmu i Senatu RP”. 
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W spotkaniu uczestniczyli posłowie na Sejm: Ewa Kołodziej, Mirosława 
Nykiel, Marek Wójcik, z PO, Mirosław Suchoń z Nowoczesnej oraz 
Przemysław Koperski z SLD, Bogusława Łukaszewicz, Michał Otrębski z 
FSSM RP, Tadeusz Frydrych wraz z innymi przedstawicielami Straży 
Granicznej, przedstawiciele SW, sympatycy środowiska emerytów 
mundurowych i mieszkańcy Bielska Białej oraz członkowie ZW i Kół 
terenowych SEiRP w Katowicach z Ryszardem Mędrzyk, prezesem ZW 
na czele. Na spotkanie przybyło ok.100 osób. Spotkanie prowadziła Ewa 
Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy 
represyjnej. 

Dyskusję podjął Zdzisław Czarnecki. Podkreślił, że należy walczyć o 
swoją godność, honor i przywrócenie skradzionych przez PIS praw 
nabytych. Podał przykłady zakazu pełnienia funkcji kierowniczych np. w: 
PZŁ, urzędach skarbowych, celnych, a nawet w związkach sportowych 
przez osoby, które choćby 1 dzień pracowały w organach SB. 

Członkowie Koalicji Europejskiej, a zwłaszcza Tomasz Siemoniak 
zapewniali, że porozumienie 5 partii: PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i 
Zielonych jako wspólny cel ma zwycięstwo w wyborach do PE oraz do 
Sejmu i Senatu RP. Jednoznacznie potwierdzali, że żadna władza nie 
powinna odbierać uprawnień mundurowym i nie może być 
odpowiedzialności zbiorowej. 
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Podkreślano bardzo dobrą współpracę z FSSM RP, jej koordynatorami, 
czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE do PE ze 
środowiska mundurowego, Pawła Wojtunika. Zapewniano też, że po 
wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności przywrócone zostaną 
świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym wym. ustawą. 
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Posłanka-kandydatka z listy KE do PE z Bielska Białej, Mirosława Nykiel, 
chwaliła odwagę mundurowych. Zaznaczyła, że poprze każdego, kto chce 
odsunąć PIS od władzy, a „PIS atakuje tych, którzy wiedzą, co chcą 
zrobić”. Podkreśliła, że kiedy była 6 lat w Radzie Europy dawano Polskę 
za przykład, przy obecnej władzy posłowie z Europy nas omijają. W 1980 
r. walczyła o demokrację, strajkowała. Udało się i teraz też wierzy, że się 
uda. 
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Posłanka z PO, Ewa Kołodziej stwierdziła, że środowisko emerytowanych 
mundurowych powinno się cenić za służbę, nie karać, a „krzywdy muszą 
być naprawione, przy czym my politycy musimy być odpowiedzialni”. 

Poseł na Sejm RP z PO, Marek Wójcik zaznaczył, że pracując w Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych, próbował zapobiec uchwaleniu prze 
PIS haniebnej ustawy. Przypomniał, że ponad 1,5 roku temu był na 
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spotkaniu SEiRP, imponujące było zebranie podpisów pod projektem 
zmiany ustawy. Przez 2 lata wykonana została ogromna praca, nie można 
jej zaprzepaścić. Stąd waga wyborów do PE. Przegrana oznaczać może 
zabranie świadczeń emerytalno-rentowych innym grupom społecznym. 
Jacek Mykita, koordynator z Przemyśla zaapelował o poparcie środowiska 
sędziowskiego, wobec których PIS łamie Konstytucję. 

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. 
ustawy represyjnej 

link do transmisji ze spotkania: 

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/755568241506144/UzpfSTM
ONic3NzA0OTAxOTgyMjo4NTY1NTU3MDgwNDE5NTE/ 

  

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/755568241506144/UzpfSTMONic3NzA0OTAxOTgyMjo4NTY1NTU3MDgwNDE5NTE/
https://www.facebook.com/VidKOD/videos/755568241506144/UzpfSTMONic3NzA0OTAxOTgyMjo4NTY1NTU3MDgwNDE5NTE/
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SPOTKANIE W CZĘSTOCHOWIE 

Koło Miejskie nr 12 w Katowicach we współpracy z Zarządem 
Wojewódzkim SEiRP w Katowicach, a także z b. posłem na Sejm RP, W-
ce Przewodniczącym SLD: - Markiem Baltem (kandydatem do Parlamentu 
Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 06.05.2019 r. w 
Częstochowie spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. posłem na 
Sejm RP- red. Andrzejem Rozenkiem, b. W-ce Premierem i Ministrem 
Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej –
Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM RP – Zdzisławem 
Czarneckim pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w 
kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej oraz Sejmu i 
Senatu RP”. 
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W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli zaproszeni goście: 
posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, posłanka 
na Sejm RP z PO - Izabela Leszczyna, poseł na Sejm RP - Wice 
Przewodniczący Nowoczesnej - Jerzy Meysztowicz, poseł na Sejm RP - 
W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, kandydat 
z listy KE - Paweł Wojtunik (reprezentant środowiska mundurowego), 
Wice Prezydent FSSM RP, Przewodniczący ZG KZ EiR Służby Więziennej 
- Janusz Kwiecień, członek GKR ZG KZ EiR -Służby Więziennej - Bogdan 
Mentlewiak, płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, Prezes ZW SEiRP w 
Katowicach- Ryszard Mędrzyk,a także W-ce Prezes Zarządu 
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Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, 
liczne grono członków Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie z Prezesem - 
Konradem Ptakiem, koordynatorzy ds. ustawy represyjnej, środowisko 
emerytów, rencistów, wdów Policji służb mundurowych, przedstawiciele 
KOD z Częstochowy, sympatycy i mieszkańcy Częstochowy i okolic. 
Ogółem było ok.200 osób. Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski 
Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 
16 grudnia 2016 r. 

Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek 
i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, 
rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych, w tym 3 osoby z 
woj. śląskiego. 

Wym. posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie stwierdzili, iż 
nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa jest represyjna, 
niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako 
prawa nabyte. 

Posłowie partii opozycyjnych, a także osoby uczestniczące w dyskusji 
uznali, że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do 
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Parlamentu Europejskiego, a następnie do wyborów parlamentarnych w 
kraju w taki sposób, aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom, aby 
nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy 
niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym). Trzeci krok-to 
wybory prezydenckie na wiosnę 2020 roku. 

Członkowie Koalicji Europejskiej, a szczególnie były W-ce Premier, 
Minister Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczący PO Tomasz 
Siemoniak zapewnił, że porozumienie 5 partii: PO, Nowoczesnej, SLD, 
PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu 
i Senatu RP. Jednoznacznie stwierdził, że żadna władza nie powinna 
odbierać uprawnień mundurowym i nie może być odpowiedzialności 
zbiorowej. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z FSSM RP, jej 
koordynatorami, czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE 
do PE ze środowiska mundurowego - Pawła Wojtunika. Ponownie 
zapewnił, że po wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności 
przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym 
wym. ustawą, a także godność i honor. Członkowie PIS zostaną rozliczeni 
i ukarani. 

Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej: Ewa Kołodziej i Izabela 
Leszczyna podkreśliły jednoznacznie, że posłowie KE solidaryzują się z 
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represjonowanymi mundurowymi. Stwierdziły, że ustawa jest haniebna, 
partia PIS zastosowała wobec mundurowych „wendetę” i zadeklarowały w 
imieniu KE przywrócenie represjonowanym skradzionych niezgodnie z 
Konstytucją i prawem unijnym praw nabytych. Duża frekwencja i 
zagłosowanie na KE zagwarantuje nam przywrócenie normalnego życia i 
dużego rozwoju kraju. 

Kandydat do PE z SLD Marek Balt zaznaczył, że SLD podjęło uchwałę, iż 
każdy rekomendowany kandydat na Posła zobowiązany jest podpisać 
oświadczenie, że po wygranych wyborach i uzyskaniu mandatu będzie 
głosował za anulowaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. i 
przywróceniem skradzionych przez PIS świadczeń emerytalno-
rentowych. Zaapelował o pójście do urn wyborczych i głosowanie na 
kandydatów Koalicji Europejskiej, gdyż tylko oni są gwarantem 
pozyskania dużych środków unijnych na rozwój naszego kraju i 
zapobiegną wyjścia z Unii Europejskiej i likwidacji strefy Schengen, które 
to działania są w planach partii rządzącej. 

Z kolei Posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń 
zaznaczyli, że koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego, 
trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS, nie można dalej tolerować jej 
kłamstw, matactwa i po wygranych wyborach należy ją rozliczyć i ukarać. 

Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić i 
przeprosić ich. Andrzej Rozenek z SLD, który bardzo wspiera środowisko 
represjonowanych mundurowych, w swoim wystąpieniu powiedział, że 
„pieniądze, które ukradł wam PIS, zostaną zwrócone, a państwo będzie 
musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS 
zostaną rozliczone, a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję, że system 
więziennictwa temu podoła”. 

Z kolei Wice Prezydent FSSM RP -Janusz Kwiecień agitował do 
koniecznego pójścia do wyborów zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP 
i zapewnił, że po wygraniu wyborów do PE Federacja „dopilnuje 
rozliczenie partii PIS i konsekwentne realizowanie kar pozbawienia 
wolności”. 

Paweł Wojtunik jako kandydat KE do PE z ramienia środowiska 
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mundurowego jednoznacznie stwierdził, że „jest obrońcą esbeków”, 
poniżająca jest ocena według art.8a. Będzie bronił represjonowanych i na 
dowód tego napisał do nich otwarty list Płk Wojska Polskiego - Adam 
Mazguła, który utożsamia się z esbekami, zaapelował, żeby 
represjonowani walczyli o swoją godność i honor, „podnosili głowy do góry, 
gdyż nie mają się czego wstydzić”. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk 
podkreślił, że wzajemnie musimy sobie pomagać i zapewnił, że 
środowisko emerytowanych górników będzie głosowało za KE i z 
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przeprowadzonych z nimi rozmów wynika, że wspierają nasze 
środowisko. 

W dyskusji bardzo ważny był głos emerytowanego funkcjonariusza - 
Pawła Gromniaka, który przedstawiając swoją historię pokazał łamanie 
Konstytucji, prawa i znęcanie psychiczne przez IPN i władzę rządzącą. 
Zaznaczył, że po odwołaniu IPN Oddział w Kielcach przywrócił mu w 2018 
r. zabrane świadczenie emerytalne i zaznaczył, że „nie jest 
funkcjonariuszem totalitarnego państwa” (ukończył WSO w Legionowie), 
a po 8 miesiącach IPN w Warszawie odebrał mu kolejną decyzją 
przyznane świadczenie emerytalne uznając, że jest funkcjonariuszem 
państwa totalitarnego”. 

Istotny był też głos przedstawiciela KOD w Częstochowie, który stwierdził, 
że tylko wspólnie z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie wygrać 
wybory do parlamentu krajowego, należy współpracować. 

W dyskusji jeden z koordynatorów poinformował, że otrzymał odmowę z 
art.8a, gdzie Minister MSWiA stwierdził, że „nie narażał zdrowia i życia 
pełniąc służbę w policji”. Tymczasem w ciągu miesiąca otrzymał 
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orzeczenie lekarskie przyznające III grupę inwalidzką „w związku z 
narażaniem życia i zdrowia w związku ze służbą w policji”. Można to 
skwitować dwoma słowami: „schizofrenia władzy”. 



40 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (84) 2019 

Były też głosy, że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie 
po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. 
Przedstawiciele środowiska mundurowych: Policji, Służby Więziennej i 
Wojska zapewniali, iż pójdą na wybory wiosenne i jesienne i będą 
głosować na Koalicję Europejską, bo tylko w niej widzą nadzieję w 
przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych. 
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Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów 
policyjnych - Ewa Macek podziękowała gościom i wszystkim zebranym za 
uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała o aktywny udział w wyborach i 
oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po 
wygranych wyborach przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych, a 
także godności i honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. 
Zaapelowała o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami 
społecznymi. Jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej. Nic bez nas o 
nas. 

link do transmisji: (https://youtu.be/4MXkD2exJIM), 

a także do wywiadów posłów: Tomasza Siemoniaka, Mirosława Suchonia 
i kandydata KE do PE-Marka Balta przeprowadzonych przez telewizję 
kablową „Orion” w Częstochowie. 

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych 
  

https://youtu.be/4MXkD2exJIM
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
OLSZTYN. 

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW 
OBYWATELSKICH 

W czwartek, 23 maja, w Olsztyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Olsztynie odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób. 
Poruszyli wiele tematów, m.in. problem odpowiedzialności zbiorowej po 
wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej, bariery komunikacyjne osób 
głuchych, czy problemy służby zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do 
seniorów. 

Kwestię pozbawienia praw i emerytur osób mundurowych poruszył Jerzy 
Kowalewicz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Wydawałoby się, że prawa są niezmienne, prawo nie działa wstecz, nie 
ma odpowiedzialności zbiorowej, respektuje się prawa nabyte oraz prawa 
człowieka i obywatela. Tych praw zostało pozbawionych kilkadziesiąt 
tysięcy osób mundurowych. Pod różnymi pretekstami. A to służba 
państwu totalitarnemu, a to udział w grupie przestępczej. W każdym razie, 
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gdy odebrano prawa, to można pójść dalej. Zabrać emerytury. Jak 
rzecznik do tego się ustosunkowuje? – zapytał. 
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Rzecznik odpowiedział, że wprowadziła to tzw. ustawa dezubekizacyjna z 
16 grudnia 2016 roku. Pozbawiono ok. 50 tys. osób uprawnień 
emerytalnych uzasadniając to tym, że osoby podlegały MSW przed 1989 
rokiem. Ale ustawa dotknęła także tych, którzy przeszli pozytywną 
weryfikację, czyli od 1990 służyli demokratycznemu państwu. Zostały nią 
objęte także osoby, które nawet nie pracowały jako funkcjonariusze. 

W odpowiedzi swojej RPO przedstawił historię eskalacji represji 
skierowanej ku „mundurowym” i ich rodzinom. Używając określenie 
„ustawy represyjne” wskazał na ich aspołeczny charakter i tworzenie praw 
wbrew zasadom ich powstawania i mających charakter zemsty 
politycznej. 

Kolega Andrzej Leszczyński poinformował zebranych i RPO o tragicznych 
blisko 100 zgonach wśród tych, którym odebrano część emerytur. 

Więcej o sprawach i problemach poruszanych podczas ponad 
dwugodzinnego spotkania warto przeczytać na stronie www, do której link 
podaję niżej. 

http://www.olsztyn.com.pl/artykul,rzecznik-praw-obywatelskich-
wysluchal-problemow-olsztynian,27235.html 

Jerzy K. Kowalewicz 

  

http://www.olsztyn.com.pl/artykul,rzecznik-praw-obywatelskich-wysluchal-problemow-olsztynian,27235.html
http://www.olsztyn.com.pl/artykul,rzecznik-praw-obywatelskich-wysluchal-problemow-olsztynian,27235.html
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KOŁO W BRANIEWIE 
W dniu 05.05.2019. Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Braniewie zorganizowało wycieczkę objazdową autokarową 
wzdłuż Kanału Elbląskiego, który łączy jeziora Drużno, Szeląg i Jeziorak. 
W drugiej części wycieczki było przepłynięcie statkiem Kanału Elbląskiego 
przez pochylnie w Buczyńcu i Kątach oraz zwiedzanie muzeum historii, 
budowę pochylni i siłowni kanału połączone z oglądaniem filmu o 
wymienionej tematyce. W wycieczce uczestniczyło 30 osób. Wszyscy 
wycieczkowicze byli zadowoleni i wyrazili chęci uczestnictwa w innych 
zorganizowanych wyjazdach w przyszłości. 

Przedstawiam krótki rys historyczny Kanału Elbląskiego, który powinien 
zachęcić do zwiedzenia tego zabytku przez inne koła Stowarzyszenia. 
Kanał Elbląski obecnie najbardziej znany zabytek hydrotechniczny 
województwa warmińsko - mazurskiego poprzez zastosowane oryginalne 
rozwiązania techniczne. Obiekt zaprojektowany przez inżyniera Georga 
Jacoba Steence, który był również kierownikiem budowy, uroczyście 
otwarto w 1860 roku. Kanał budowano z myślą o wykorzystaniu 
gospodarczym, jednakże już przed pierwszą wojną światową kanał 
użytkowany był turystycznie. Obecnie jest to najdłuższy żeglowny kanał w 
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Polsce, o długości ok. 150 km z odgałęzieniami i różnicy poziomów wody 
dochodzącej do ponad 100 m. 

Wykorzystywane do dziś urządzenia kanału poruszane są siła wody za 
pomocą kół wodnych lub turbin systemu Francisa. Różnice poziomów 
wody pokonywane są przy pomocy pięciu pochylni zaprojektowanych jako 
napędzane siłą wody, z wykorzystaniem platform z torowiskami i wyciągu 
linowego, za pomocą których wciągane są statki w dwóch przeciwnych 
kierunkach. 



47 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (84) 2019 

Kanał jest jedyną na świecie budowlą hydrotechniczną, gdzie działa tego 
typu system poruszanych siłą wody pochylni transportujących statki. W 
2011 roku kanał został uznany rozporządzeniem Prezydenta RP za 
Pomnik Historii. Obiekt godny zainteresowania. 

Tadeusz Kućko 

Prezes Koła SEiRP w Braniewie /Warmia i Mazury 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
KOŁO NR 1 W RZESZOWIE. 
WSPOMINAMY O MAJÓWCE 
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17 maja 2019 r. w Hermanowej, w gościnnym dla nas obiekcie „Skotnik 
Taras”, z pięknym widokiem na Rzeszów, bawiliśmy się na Majówce. 
Mottem było hasło: „Majowe Święto Kobiet”. Panowie „stanęli na 
wysokości zadania”. Było ponad 4 godziny zabawy tanecznej z znakomitą 
oprawą muzyczną. Dopisały humory, smaczne posiłki z niezapomnianym 
pieczonym udźcem. Z myślą głównie o paniach serwowano ciasta i własne 
wypieki. 

Zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością panowie: Wiceprezydent 
Rzeszowa Marek Ustrobiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wiesław 
Buż oraz nasz kolega były komendant Komisariatu w Tyczynie, aktualnie 
ceniony biznesmen Józef Para. 

Dopisała pogoda. Pozostały miłe wspomnienia. 

Autor: Marian Bileńki 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

Z DNIA 09 STYCZNIA 2017 R. 
W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą 
ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za 
okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za 
każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie 
może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania 
przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych 
środków finansowych. 

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000, zł – na 
konferencję oraz finansowane przez SEiRP 16.000, zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł 
– na obsługę manifestacji pod Sejmem. 

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie 
międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. 

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w 
problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też 
utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze: 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory 
dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe. 

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej 
wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego. 

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach. 

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk. 

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
5(109)2019  

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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