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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 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP 
W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku w 
siedzibie ZG SEiRP przy ul. Domaniewskiej w 
Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Głównego SEiRP. Było to istotne posiedzenie z 
tego względu, że wzięli w nim udział nowo 
wybrani prezesi Zarządów Wojewódzkich i 
Okręgowych SEiRP, a także z konieczności 
podjęcia ważnych uchwał dotyczących 
skierowania do prokuratury zawiadomień 
związanych z podejrzeniem o możliwości 
popełnienia przestępstw przez KDB Brokerzy 
Ubezpieczeniowi i Dyrektora Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie. 

Prezes Antoni Duda dokonał otwarcia obrad, poinformował o trybie 
zwołania posiedzenia i jego celach. Po przyjęciu porządku obrad i 
wyborze Komisji Uchwał i Wniosków wysłuchano informacji o zmianach w 
Zarządach Wojewódzkich i Okręgowych, które zdeterminowały zmiany w 
składzie Zarządu Głównego – podjęto uchwałę odwołującą ze składu ZG 
„starych” prezesów i powołano obecnie urzędujących. 

W następnej kolejności przedstawiona została informacja finansowa za 
2017 rok, informacja GKR o kontroli wydatków i opinia do sprawozdania 
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finansowego, na podstawie czego podjęto uchwały zatwierdzające roczne 
sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz przeznaczenia zysku 

osiągniętego w 2017 roku na 
działalność statutową SEiRP. 

Po przedstawieniu 
sprawozdania finansowego i 
merytorycznego SEiRP za 
2017 rok, jako organizacji 
pożytku publicznego podjęto 
uchwałę zatwierdzającej 
sprawozdanie. 

Po wysłuchaniu informacji o 
wpływach i wydatkach w 2018 roku przyjęto preliminarz budżetowy SEiRP 
na 2018 rok – podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018 rok. 

Kolejnym punktem obrad była przedstawiona przez Prezesa Antoniego 

Dudę informacja o decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP o 
przyznaniu dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane 
przez struktury terenowe SEiRP w 2018 roku. – podjęto uchwały 
zatwierdzające podjęte decyzje w sprawach: przyznania pomocy z 
Funduszu OPP oraz przyznania dotacji. 

Podjęto także uchwały o przyznaniu 
wyróżnień: Odznaką „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaką „Za 
zasługi dla SEiRP z Dyplomem” oraz 
przyznano uchwałą „Dyplom 
Uznania” dla Koła SEiRP w 
Ropczycach. 
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Kolejną uchwałą pozytywnie zaopiniowano wniosek ZW SEiRP w 
Szczecinie i zatwierdzono projekt sztandaru dla Koła Nr 13 SEiRP w 
Stargardzie. 

Prezes Antoni Duda przedstawił informację o realizacji programu 
ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”. ZG swoją uchwałą upoważnił 
Antoniego Dudę do: 

− złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa w 
trakcie obsługi umów ubezpieczenia grupowego na życie emerytów i 
rencistów policyjnych – członków SEiRP, przez firmę KDB Brokerzy 
Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.; 

− złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z 
naruszeniem obowiązków brokera i działaniem na szkodę SEiRP; 

− złożenia pozwu przeciwko KDB Brokerzy do Sądu w związku ze 
szkodami wyrządzonymi SEiRP jako ubezpieczającemu i 
ubezpieczonym członkom Stowarzyszenia, które powstały z tytułu 
wyjątkowo nierzetelnego wypełniania obowiązków brokera. 

Wykonanie uchwały zawieszono do dnia 25 lipca 2018 roku, uzależniono 
to od wyników rozmów z TUnŻ „WARTA” SA i KDB Brokerzy. 
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W następnej kolejności podjęto 
uchwałę o zwołaniu VIII Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
w dniach 26-27 października 2018 
roku. Miejsce Zjazdu ustalone w 
późniejszym terminie. 

 

Na podstawie analizy postępowania ZER MSWiA w aspekcie możliwości 
popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i 
przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 § 1 k.k. i z art. 271 § 1 
k.k., w tym w szczególności potwierdzenia nieprawdy przez Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie i jego 
współpracowników podjęto uchwałę o zawiadomieniu Prokuratury w tym 
zakresie. 
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Przyjęto łącznie 14, dyskutowanych niezmiernie gorąco, różnych uchwał i 
zatwierdzono dwie decyzje Prezydium Zarządu Głównego. Postanowiono 
zorganizować szkolenie skarbników Wojewódzkich i Okręgowych 
Zarządów SEiRP, a także Przewodniczących Wojewódzkich, Okręgowych 
Komisji Rewizyjnych, z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej z 
zastosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 

Piotr Styczyński 
Foto: Jerzy K. Kowalewicz 

linki do: 

− protokołu Komisji Uchwał i Wniosków: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Protok%C3%B3%C5
%82%20Komisji%20Uchwa%C5%82%20i%20Wniosk%C3%B3w.pdf 

− sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2017 rok, jako 
OPP: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Roczne%20sprawozd
anie%20merytorycznez%20dzia%C5%82ano%C5%9Bci%20SEiRP%
20jako%20organizacji%20po%C5%BCytku%20publicznego%20w%2
02017%20roku.pdf 

− serwisu foto: 

https://photos.app.goo.gl/5ndStYvRFWvAX99W6 
  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Protok%C3%B3%C5%82%20Komisji%20Uchwa%C5%82%20i%20Wniosk%C3%B3w.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Protok%C3%B3%C5%82%20Komisji%20Uchwa%C5%82%20i%20Wniosk%C3%B3w.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Roczne%20sprawozdanie%20merytorycznez%20dzia%C5%82ano%C5%9Bci%20SEiRP%20jako%20organizacji%20po%C5%BCytku%20publicznego%20w%202017%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Roczne%20sprawozdanie%20merytorycznez%20dzia%C5%82ano%C5%9Bci%20SEiRP%20jako%20organizacji%20po%C5%BCytku%20publicznego%20w%202017%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Roczne%20sprawozdanie%20merytorycznez%20dzia%C5%82ano%C5%9Bci%20SEiRP%20jako%20organizacji%20po%C5%BCytku%20publicznego%20w%202017%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Roczne%20sprawozdanie%20merytorycznez%20dzia%C5%82ano%C5%9Bci%20SEiRP%20jako%20organizacji%20po%C5%BCytku%20publicznego%20w%202017%20roku.pdf
https://photos.app.goo.gl/5ndStYvRFWvAX99W6
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INFOTEKA NR 14 

PRZEGLĄD MEDIÓW (9 07 2018) 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych 

Kompilacja Orwella i Barei w ustawodawstwie PiS 
http://wyborcza.pl/7,95891,23533724,kompilacja-orwella-i-barei-w-
ustawodawstwie-pis.html  
mł. insp. w st. spocz. Tomasz Piechowicz, 17 czerwca 2018.  

Populistyczni politycy z partii o absurdalnej nazwie Prawo i 
Sprawiedliwość przerobili na podstawie legislacyjnego bubla, 
wprowadzającego odpowiedzialność zbiorową, moją policyjną emeryturę 
na "ubecką" i nazwali świadczenia wypracowane w wolnej Polsce 
"nienależnymi przywilejami". 

 

Bardzo Ważne postanowienie WSA 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Bardzo%20wa%C
5%BCne%20postanowienie%20WSA.docx 

Proszę zwrócić uwagę na ten fragment uzasadnienia postanowienia, z 
którego wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie może zmienić 
niekorzystną decyzję wydaną w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) cyt.:”…” 

 

Safjan: Dezubekizacja – prawnie delikatna. 
Poniedziałek, 19 marca 2007 

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/news-safjan-dezubekizacja-
prawnie-delikatna,nId,192020 

Pamiętajmy, że mamy już prawie 20 lat po upadku systemu 
komunistycznego. (...) Jest to jednak bardzo zdecydowana destabilizacja 
sytuacji prawnej obywatela, który miał prawo liczyć na to, że ona się nie 
zmieni - tak o PiS-owskim projekcie ustawy dezubekizacyjnej mówi Marek 
Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 

http://wyborcza.pl/7,95891,23533724,kompilacja-orwella-i-barei-w-ustawodawstwie-pis.html
http://wyborcza.pl/7,95891,23533724,kompilacja-orwella-i-barei-w-ustawodawstwie-pis.html
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Bardzo%20wa%C5%BCne%20postanowienie%20WSA.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Bardzo%20wa%C5%BCne%20postanowienie%20WSA.docx
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/news-safjan-dezubekizacja-prawnie-delikatna,nId,192020
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/news-safjan-dezubekizacja-prawnie-delikatna,nId,192020
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Kwaśniewski o przyczynach popularności SLD: Jako 
jedyni bronią dziś ludzi, których PiS chce zniszczyć i 
wyrzucić na śmietnik 
Łukasz Rogojsz 11.06.2018 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23510302,kwasniewsk
i-o-przyczynach-popularnosci-sld-jako-jedyni-bronia.html 

Działania PiS uświadomiły ludziom, którzy przeżyli PRL, że obecna 
władza chce ich zniszczyć. SLD jest dzisiaj jedyną formacją polityczną, 
która nie ma żadnej wątpliwości, że nie można na to pozwolić - mówi w 
rozmowie z Gazeta.pl były prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
 

Gen. Mieczysław Gocuł: Macierewicz najbardziej bał się buntu 
wojskowych 
Edyta Żemła 13 06 2018. 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-mieczyslaw-gocul-antoni-
macierewicz-
balsiebuntuwojskowychwywiad/qb41q37?utmv=2&utm_medium=nitro&utm_ca
mpaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_source=wiadomosci_viasg 
Kiedy dostałem polecenie analizy możliwości zabezpieczenia przez 
wojsko łączności w przypadku utraty lub braku łączności komercyjnej w 
kraju, wtedy powiedziałem sobie „dość…” 
 

Bronisław Komorowski i Jolanta Kwaśniewska wsparli byłe 
policjantki. Żona Andrzeja Dudy odmówiła 
Marcin Pietraszewski 23 czerwca 2018 

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23582627,bronislaw-
komorowski-i-jolanta-kwasniewska-wsparli-byle-
policjantki.html?disableRedirects=true. 
Byłe policjantki, eksagentki CBŚP oraz żony i wdowy po mundurowych 
objętych ustawą dezubekizacyjną spotkały się z Jolantą Kwaśniewską i 
Bronisławem Komorowskim. /…/ My zostaliśmy w Polsce, bo 
wierzyliśmy zapewnieniom ówczesnej władzy, że jesteśmy potrzebni 
i będziemy normalnie traktowani. Mąż zaczął pracować w policji w 
pionie kryminalnym. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23510302,kwasniewski-o-przyczynach-popularnosci-sld-jako-jedyni-bronia.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23510302,kwasniewski-o-przyczynach-popularnosci-sld-jako-jedyni-bronia.html
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/edyta-zemla
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-mieczyslaw-gocul-antoni-macierewicz-balsiebuntuwojskowychwywiad/qb41q37?utmv=2&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_source=wiadomosci_viasg
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-mieczyslaw-gocul-antoni-macierewicz-balsiebuntuwojskowychwywiad/qb41q37?utmv=2&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_source=wiadomosci_viasg
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-mieczyslaw-gocul-antoni-macierewicz-balsiebuntuwojskowychwywiad/qb41q37?utmv=2&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_source=wiadomosci_viasg
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-mieczyslaw-gocul-antoni-macierewicz-balsiebuntuwojskowychwywiad/qb41q37?utmv=2&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_source=wiadomosci_viasg
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23582627,bronislaw-komorowski-i-jolanta-kwasniewska-wsparli-byle-policjantki.html?disableRedirects=true
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23582627,bronislaw-komorowski-i-jolanta-kwasniewska-wsparli-byle-policjantki.html?disableRedirects=true
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23582627,bronislaw-komorowski-i-jolanta-kwasniewska-wsparli-byle-policjantki.html?disableRedirects=true
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Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw 
człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich /…/ 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Informacja%20roczna%20RPO
%20za%20rok%202017.pdf 

 

Obrona osób niesłusznie represjonowanych 
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza 

Szanowny Panie Pośle! Ośmielam się zwracać do Pana, aby zechciał Pan 
rozważyć wystąpienie do Komisji ONZ badającej sytuację polskich sądów, 
w związku z opublikowanym niedawno raportem ONZ w tej sprawie 

 

Czy pisanie skarg do Komisji Europejskiej ma sens Tu 
znajdują się materiały dotyczące procedury odwoławczej 
od decyzji ZER 
http://igiifp.000webhostapp.com/Odwolanie%202.0.html 

Tutaj będą materiały, dotyczące procedury odwoławczej od decyzji ZER-
u, ale także opis innych kroków, jakie można czy należy podjąć w tej 
sprawie. Nie będzie gotowych wzorów pism do powielenia, bo w 
postępowaniu odwoławczym nie o to chodzi. Każdy musi włożyć trochę 
wysiłku intelektualnego w swojej obronie. 

 

Represjonowani Pomorskie. 
Represjonowani-Pomorskie 

Szanowni Państwo, kilka słów na bardzo aktualny i ważny obecnie temat 
USTAWY REPRESYJNEJ, wadliwie zwanej przez media mainstreamowe 
„ustawą dezubekizacyjną”. 

  

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Informacja%20roczna%20RPO%20za%20rok%202017.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Informacja%20roczna%20RPO%20za%20rok%202017.pdf
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza
http://igiifp.000webhostapp.com/Odwolanie%202.0.html
https://www.facebook.com/represjonowani.pomorskie/?hc_ref=ARTTp_wUPBAlxUH4buf8zcutSC88OYvAiuaq_nqckwQgebEYmLA_j1Wn5baVZuUJf0Y&fref=nf
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RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej 

/…/ Analiza spraw przedstawionych przez emerytów, rencistów oraz 
wdowy i sieroty po byłych funkcjonariuszach PRL prowadzi do wniosku, 
że zakres podmiotowy i przedmiotowy niniejszej ustawy został zakreślony 
zbyt szeroko. Zastosowany przez ustawodawcę mechanizm obniżania 
świadczeń nie uwzględnia, w szczególności: … 
 

Otwiera się przestrzeń dla lewicy. SLD może urosnąć 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/otwiera-sie-przestrzen-dla-
lewicy/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_sour
ce=email..... Otwiera się przestrzeń dla lewicy. Robert Walenciak. 

SLD może urosnąć nawet do poziomu 10%, ale to nadal druga liga. 
Potencjał lewicy jest znacznie większy. 
 

Wielka lustracja 
http://www.zzwp.pl/aktualnosci/1193/wielka-lustracja/ 

Tytuł poniższego artykułu nie wziął się z powietrza. Do jego napisania 
przyczyniło się szereg czynników. Pierwszym były krążące informacje i 
opinie, że Instytut Pamięci Narodowej dąży do objęcia zakresem swego 
działania (czytaj lustrowania) kolejne grupy społeczeństwa. 
 

Zwyczajna dyskryminacja 
http://zbfsop.pl/ Zwyczajna dyskryminacja 

Opublikowano: 11 czerwiec 2018 W rozmaitych rozmowach na temat 
ustawy represyjnej odbierającej zasłużone i należne emerytury 
środowiskom mundurowym pada wiele argumentów z najwyższej 
prawniczej półki. W tle pojawia się nam też naruszona Konstytucja. 
Dlaczego więc ewidentny bubel prawny ma się znakomicie w naszym 
kraju i działa?  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
https://www.tygodnikprzeglad.pl/otwiera-sie-przestrzen-dla-lewicy/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/otwiera-sie-przestrzen-dla-lewicy/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/otwiera-sie-przestrzen-dla-lewicy/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/robert-walenciak/
http://www.zzwp.pl/aktualnosci/1193/wielka-lustracja/
http://zbfsop.pl/
http://zbfsop.pl/index.php/874-zwyczajna-dyskryminacja
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INFOTEKA NR 15 
PRZEGLĄD MEDIÓW (10 07 2018)  

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych. 

13 posterunek 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1750842,1,co-z-ta-
nasza-policja-jest-nie-tak--rozmowa-z-prof-ewa-gruza.read 

Violetta Krasnowska 5 czerwca 2018. 

„co z tą naszą policją jest nie tak” – rozmowa z prof. dr hab. Ewą Gruzą, 
specjalistką prawa policyjnego i praktyki policyjnej, o tym, na co 
powinniśmy być przygotowani w kontaktach z funkcjonariuszami. 
 

Skarga na sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym 
przyjęta w Strasburgu. 
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307089972-Skarga-na-sedziow-dublerow-w-
Trybunale-Konstytucyjnym-przyjeta-w-Strasburgu.html 

Agata Łukaszewicz. Publikacja: 08.07.2018.  

Marek Jarocki twierdzi, że przez zły skład Trybunału Konstytucyjnego 
naruszono jego prawo do rzetelnego procesu. 
 

Chamstwo rodzi chamstwo. 
http://memnews.pl/img/39828/zul-bedzie-zulem/ Żul będzie żulem... 

 
„Dlaczego słuchacie straumatyzowanego, odciętego od 
życia starca?”. 
https://pl-pl.facebook.com/gretkowska.manuela/ Manuela Gretkowska 
08 07 2018. 

NA NIE/DZIELĘ OSTATNIE SŁOWO. Kiedy spotkałam się z Tuskiem, 
powiedział blednąc:” Kaczyński po dojściu do władzy zniszczy nas”. Mówił 
o sobie i szychach w PO. Był rok 2007, przed przyspieszonymi wyborami 
i nikt wtedy nie pomyślał, że Kaczyński zniszczy nie tylko ich, ale i 
demokratyczną Polskę. 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1750842,1,co-z-ta-nasza-policja-jest-nie-tak--rozmowa-z-prof-ewa-gruza.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1750842,1,co-z-ta-nasza-policja-jest-nie-tak--rozmowa-z-prof-ewa-gruza.read
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307089972-Skarga-na-sedziow-dublerow-w-Trybunale-Konstytucyjnym-przyjeta-w-Strasburgu.html
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307089972-Skarga-na-sedziow-dublerow-w-Trybunale-Konstytucyjnym-przyjeta-w-Strasburgu.html
http://www.rp.pl/autor/44/agata-lukaszewicz
http://memnews.pl/img/39828/zul-bedzie-zulem/
http://memnews.pl/img/39828/zul-bedzie-zulem/
https://pl-pl.facebook.com/gretkowska.manuela/
https://www.facebook.com/gretkowska.manuela/?hc_ref=ARShx8as33XvWOYBf4bn65mbTlq9AP0v0lv9FQa_uKyrNB96CDM8hjshQWZU54SZmGU&fref=nf
https://pl-pl.facebook.com/gretkowska.manuela/photos/a.1163853090373912.1073741830.1131545936937961/1821771971248684/?type=3
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Do zwolenników lewicy 
http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/1649-rog  

List otwarty do członków Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 
100 – lecia Odzyskania Niepodległości 
 

Emeryci mundurowi zawierają istotne porozumienia 
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/kolobrzeg-emeryci-mundurowi-
zawieraja-istotne-porozumienia/#more-5516 

KOŁOBRZEG – Emeryci mundurowi zawierają istotne porozumienia! 

 

Konstytucja...interpretacja Konstytucji oparta na jednym 
przepisie. Jest po prostu bez sensu! 
https://www.facebook.com/marcin.matczak.7923/posts/633739913666668 

Konstytucja ... Marcin Matczak 29 czerwca 

Muszę powiedzieć, że jestem jednak załamany wiedzą prawników na 
temat interpretacji Konstytucji. Czytam posty znanych adwokatów, którzy 
piszą, że skoro Konstytucja pozwala ustalić wiek emerytalny sędziów, to 
ustawa, która ustala taki wiek na 65 lat i stosuje wobec urzędujących 
sędziów jest absolutnie ok. 

 

List otwarty D. Leszczyńskiej w/s represyjnej ustawy „PIS” 
http://www.zemke.pl/internauci_pisza/_news/5/0/4688/list_nadkomisarz_
danuty_l/_pdf.html 

Drodzy państwo! Ja bez żadnego trybu. Jestem emerytowanym 
nadkomisarzem Policji – służbę zakończyłam w Wydziale Kryminalnym 
KWP w Szczecinie. Reprezentuję tutaj wszystkich represjonowanych 
emerytów służb mundurowych. Represjonowanych haniebną ustawą 
ponoć uchwaloną 16 grudnia 2016 r. na spotkaniu kolesi z PiS i Kukiz 15 
w sali kolumnowej. Bo to jest represja!!! 

  

http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/1649-rog
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/kolobrzeg-emeryci-mundurowi-zawieraja-istotne-porozumienia/#more-5516
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/kolobrzeg-emeryci-mundurowi-zawieraja-istotne-porozumienia/#more-5516
https://www.facebook.com/marcin.matczak.7923/posts/633739913666668
https://www.facebook.com/marcin.matczak.7923?hc_ref=ARS0whj-84_-D071M-WQMjXmN1R7kyXqorykT9hyvEw1fjRSBC4kt_L0DpgPHH4n6vg&fref=nf
https://www.facebook.com/marcin.matczak.7923/posts/633739913666668
http://www.zemke.pl/internauci_pisza/_news/5/0/4688/list_nadkomisarz_danuty_l/_pdf.html
http://www.zemke.pl/internauci_pisza/_news/5/0/4688/list_nadkomisarz_danuty_l/_pdf.html
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List prof. Jana Widackiego do uczestników Kongresu 
http://nszzp.pl/aktualnosci/list-prof-jana-widackiego-uczestnikow-
kongresu/ 

Zgodnie z obietnicą publikujemy dzisiaj List, jaki profesor Jan Widacki 
skierował do uczestników I Kongresu Przewodniczących Zarządów 
Terenowych NSZZ Policjantów. 

(…) Być może, młodzi funkcjonariusze, którzy do służby 
przyszli już po 1989 roku uważają, że ich to przecież nie 
dotyczy. Dotyczy wszystkich! Jeśli taka filozofia się utrzyma, ci 
którzy rozpoczęli służbę dziś, za jakiś czas dowiedzą się, że 
trzeba im obniżyć lub zgoła odebrać emerytury za lata służby 
pod rządem niewłaściwej partii politycznej (…) 
 

Morawiecki udzielił skandalicznej i kłamliwej odpowiedzi 
na forum europejskim 
http://www.janusz-zemke.pl/ 

W debacie w Parlamencie Europejskim z premierem Polski Mateuszem 
Morawieckim, wśród posłów zadających pytania był także Janusz Zemke, 
który podniósł temat stosowania odpowiedzialności zbiorowej w 
represyjnych tzw. ustawach dezubekizacyjnych. Odpowiedź premiera była 
szybka, jednoznaczna, bardzo kontrowersyjna, kłamliwa i oburzająca, 4 
lipca 2018 r. 

 

Pytanie posła Zemke w PE o stosowanie 
odpowiedzialności zbiorowej w polskim prawodawstwie 

http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4699/pytanie_posla_zemke_w_pe_.html  

04.07.2018. Podczas debaty o przyszłości Unii Europejskiej z premierem 
Polski Mateuszem Morawieckim w Parlamencie Europejskim w 
Strasburgu, poseł Janusz Zemke zadał pytanie o stosowanie 
odpowiedzialności zbiorowej w tzw. ustawach dezubekizacyjnych. 
 

http://nszzp.pl/aktualnosci/list-prof-jana-widackiego-uczestnikow-kongresu/
http://nszzp.pl/aktualnosci/list-prof-jana-widackiego-uczestnikow-kongresu/
http://www.janusz-zemke.pl/
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4699/pytanie_posla_zemke_w_pe_.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4699/pytanie_posla_zemke_w_pe_.html
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Jarosław Kaczyński: Bezczelne kłamstwo, że łamiemy 
konstytucję. To najwyżej czysty spór prawniczy. 
mw 9 lipca 2018. 

http://wyborcza.pl/7,75398,23651336,jaroslaw-kaczynski-nie-lamiemy-
konstytucji-to-bezczelne-klamstwo.html 

Jeśli nie zreformujemy sądownictwa, inne reformy mają mały sens, bo 
prędzej czy później zostaną cofnięte przez takie sądy, jakie mamy - mówi 
Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". 

 

Podeptali wszystkie zasady życia parlamentarnego, 
politycznego 
Kaczyński dla "Sieci": Sądy zanegują reformy PiS. PRZEGLĄD PRASY, 8 lipca 

https://fakty.interia.pl/prasa/news-kaczynski-dla-sieci-sady-zaneguja-
reformy-pis,nId,2603959 

Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy, bo to 
jest albo-albo; jeśli nie zreformuje się sądownictwa, inne reformy mają 
mały sens, gdyż prędzej czy później zostaną przez takie sądy, jakie 
mamy, zanegowane - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w "Sieci". 

 

Premier mówi nieprawdę, że po 1989 r. nie było weryfikacji 
sędziów. 
opublikowane 29-06-2018 Natalia Sawka. 

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,23609697,czy-prawda-jest-ze-
nie-bylo-zadnej-weryfikacji-sedziow-po-1989.html 

SPRAWDZAMY. Premier Mateusz Morawiecki notorycznie powtarza, że 
sędziowie, którzy wydawali zbrodnicze wyroki w czasach PRL-u, nie 
zostali nigdy zweryfikowani ani oskarżeni przed sądem. Ale weryfikacja 
systemu była, tyle że miała liczne niedoskonałości. 

  

http://wyborcza.pl/7,75398,23651336,jaroslaw-kaczynski-nie-lamiemy-konstytucji-to-bezczelne-klamstwo.html
http://wyborcza.pl/7,75398,23651336,jaroslaw-kaczynski-nie-lamiemy-konstytucji-to-bezczelne-klamstwo.html
https://fakty.interia.pl/prasa/news-kaczynski-dla-sieci-sady-zaneguja-reformy-pis,nId,2603959
https://fakty.interia.pl/prasa/news-kaczynski-dla-sieci-sady-zaneguja-reformy-pis,nId,2603959
http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,23609697,czy-prawda-jest-ze-nie-bylo-zadnej-weryfikacji-sedziow-po-1989.html
http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,23609697,czy-prawda-jest-ze-nie-bylo-zadnej-weryfikacji-sedziow-po-1989.html


18 
 

Biuletyn Informacyjny nr 7 (73) 2018 

Oświadczenie byłych Rzeczników Praw Obywatelskich 
http://www.hfhr.pl/oswiadczenie-bylych-rzecznikow-praw-obywatelskich/ 

My, byli Rzecznicy Praw Obywatelskich, wyrażamy nasz sprzeciw wobec 
instrumentalnego traktowania ochrony praw człowieka jako fragmentu 
krajowej walki politycznej. Dlatego za niepokojące i naganne uważamy 
próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw 
Obywatelskich siódmej kadencji, dokonywane przy wykorzystaniu zdania 
odrębnego w Trybunale Konstytucyjnym, używanego opacznie, w złej 
wierze, nieprofesjonalnie i w sposób naruszający dobre obyczaje. 

 

ZERowe poszanowanie prawa  
15 czerwca 2018 

https://fssm.pl/zero-poszanowania-prawa 

INFORMACJA PRAWNA 
Dotyczy niewywiązywania się Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA z prawnego obowiązku niezwłocznego przesyłania do Sądu 
odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty 
policyjnej. 

  

http://www.hfhr.pl/oswiadczenie-bylych-rzecznikow-praw-obywatelskich/
https://fssm.pl/zero-poszanowania-prawa
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INTERPELACJE I LISTY 

HENRYK BOROWIŃSKI  
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

(ciąg dalszy o Statucie) 
28 maja 2018 r. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to ogólnokrajowa 
organizacja, do której dostęp powinni mieć wszyscy, którzy mają prawo w 
niej być. Czy nowy Statut zapewnia dostępność, czy może ją ogranicza? 

Moim zdaniem paragraf 11 pkt. 5 może stanowić ograniczenie swobód 
zrzeszania się potencjalnym członkom. Przyjrzyjmy się zapisowi: Po 
wejściu w życie niniejszego Statutu, nie mogą być tworzone nowe 
Oddziały Okręgowe. Czy to jest wprowadzenie działania zaporowego, aby 
pozbyć się nowych członków? 

Dla poparcia mojej tezy posłużę się przykładem województwa 
mazowieckiego. 

Załóżmy, że powstaną nasze struktury w Radomiu (Odział Wojewódzki) i 
Płocku (Koło). Odległość między nimi wynosi 300 km. Płock to 
potencjalnie silny ośrodek i prezes zostaje członkiem Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego. Udział w posiedzeniach- min. 12 razy, plus 3 wyjazdy 
okolicznościowe w ciągu roku to daje przejazd samochodem  
9 000 km x 0,60 zł/km = 5 400 zł (ryczałt). Koło nie sprosta takim wydatkom. 
Alternatywą pozostaje transport kolejowy. Sprawdziłem, wyjazd z Płocka 
o godz. 20:32 przyjazd do Radomia z czterema przesiadkami o 9:03 i 
powrót 16:10 przy czterech przesiadkach dojazd do Płocka o 4:12. Czyli 
podróż trwa ponad dobę. Jedynym rozsądnym wyjściem: Oddział 
Wojewódzki w Radomiu i Oddział Okręgowy w Płocku. Ale przepisy 
naszego Stowarzyszenia na to nie zezwalają. Z tego przykładu wynika, że 
Statut nie jest przyjazny ludziom i ogranicza członkostwo. 

Usłyszałem z ust działacza Stowarzyszenia, że Statutem nie pozyskamy 
członków. To ja stawiam tezę, że nowy Statut skutecznie może 
powodować, że SEiRP będzie macochą. Pamiętam, jak wiele lat temu 
prezes Zdzisław Czarnecki chciał w ogóle zlikwidować struktury okręgowe 
i dzięki Leszkowi Orkiszowi, przy moim wsparciu jako I wiceprezesa 
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Zarządu Głównego obroniliśmy tę strukturę. Z perspektywy czasu uznaję 
jako dobre pociągnięcie Leszka, gdyż w większości Okręgi stanowią o sile 
i wysokiej aktywności Stowarzyszenia. Pozwólmy ludziom mieć wolność 
wyboru. Nie decydujmy odgórnie co jest dla nich dobre. Najważniejszy jest 
człowiek. Jeśli będą chcieli działać jak przykładowo w okręgach Zielona 
Góra czy Piotrków Trybunalski to już cieszę się z takich członków i 
gratuluję działaczom. Dla przewodniczącego Komisji Statutowej moja 
propozycja powinna być priorytetem, bo rozumie na czym polega 
koegzystencja dwóch oddziałów w ramach województwa na podstawie 
Gdyni i Słupska, a uważam, że sytuacja właśnie tam jest wzorcowa. 

Proponuję przy najbliższej okazji pominąć wspomniany zapis statutowy w 
myśl zasady, że najważniejszy jest człowiek, a Statut jest dla ludzi a nie 
przeciwko nim. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

Henryk Borowiński - Honorowy Prezes Zarządu Głównego 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI W 
ŚWIDWINIE 
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W dniach od 7-15 czerwca br. w Świdwinie odbył się Ogólnopolski Plener 
Malarski zorganizowany przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego z okazji 
100-tnej rocznicy powstania lotnictwa wojskowego. W plenerze tym 
uczestniczył jako jeden z 16 - tu zaproszonych malarzy, członek naszego 
Koła SEiRP kol. Tadeusz Trocki. 
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Przed przystąpieniem do tworzenia prac artystom stworzono możliwość 
obejrzenia samolotów bojowych oraz przybliżono historię lotnictwa 
wojskowego w Polsce. 

W czasie pleneru wykonano około 40 prac, głównie w technice olejnej, 
które można było oglądać na wystawie poplenerowej w Klubie 1-szego 
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego jak również podczas "Pikniku 
Lotniczego", który odbył się kilka dni później. Zaprezentowanie obrazów 
spotkało się z dużym uznaniem dowództwa jednostki i oglądających je 
osób. Wspólne malowanie zaowocowało nawiązaniem przyjaźni między 
artystami i nadzieją spotkania na kolejnym plenerze. 

zdjęcia i tekst: Tadeusz Trocki 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI W CIESZYNIE 
W dniu 8 czerwca 2018 r. w Cieszynie, z inicjatywy Związku Emerytów i 
Rencistów Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem 
OKIU Andrzejem Rozenkiem. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla 
uczczenia 43 ofiar „ustawy represyjnej”. Poruszono tematy związane z 
sytuacją emerytów mundurowych, podkreślono konieczność dalszej 
integracji środowiska. 

Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację na krajowej scenie 
politycznej oraz w PE, zaznaczył wagę zbliżających się wyborów 
samorządowych. Podczas dyskusji głos zabrała Grażyna Piotrowicz, 
która w ramach FSSM prowadzi tzw. „białą księgę” zawierającą w sposób 
niebudzący żadnych wątpliwości, przypadki śmierci spowodowanej 
działaniem ustawy. Spotkanie przebiegało w konwencji luźnej dyskusji. 
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Organizatorami spotkania byli: Jan Ogar oraz Mariusz Kosmaty 
reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w 
Cieszynie. 

W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Katowicach, udział wzięli: Beata Wójcik Koło Miejskie 
SEIRP w Sosnowcu oraz Krzysztof Buchacz z Koła nr 12 SEIRP w 
Katowicach. 

Krzysztof Buchacz 
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ZAPROSIŁA NAS PANI PREZYDENTOWA 
JOLANTA KWAŚNIEWSKA 

Po otrzymaniu kilkunastu listów z życiorysami od kobiet pokrzywdzonych 
haniebną ustawą z 16 grudnia 2016 r. i wzruszającego Apelu z prośbą o 
spotkanie, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska w dniu 13 czerwca 
br. przyjęła w biurze swojej Fundacji „Porozumienie Bez Barier” delegację 
przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, żon 
emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych 
funkcjonariuszach służb mundurowych. 

Tematem spotkania było omówienie negatywnych skutków wprowadzenia 
tej represyjnej ustawy, niezgodnej z Konstytucją RP, prawem polskim i 
prawem unii europejskiej oraz przedstawienie warunków socjalno-
bytowych rodzin mundurowych. Poruszono też zagadnienia związane ze 
stosunkiem Państwa do emerytów mundurowych, którzy swoją służbę już 
zakończyli. 

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska zapewniła, że podczas 
spotkań będzie informować o represji, ze strony partii rządzącej, (która 
uchwaliła tę haniebną ustawę), wobec emerytów, rencistów inwalidzkich 
oraz wdów i sierot po funkcjonariuszach mundurowych. Nadmieniła, że 10 
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października br. w Katowicach będzie uczestniczyć w Kongresie Kobiet, 
na który serdecznie zaprosiła przedstawicielki delegacji. Pani 
Prezydentowa zwróciła szczególną uwagę na dużą aktywność i 
zaangażowanie Kobiet, które walczą o przywrócenie godności i honoru 
emerytowanym funkcjonariuszom oraz wdowom i sierotom po zmarłych 
funkcjonariuszach służb mundurowych. Zaznaczyła, że: „Siła jest w 
Kobietach”. 

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, miłej atmosferze, co jest zasługą 
Pani Prezydentowej. 

Za zorganizowanie tak ważnego spotkania duże podziękowania należą 
się byłym Dowódcom Biura Ochrony Rządu: gen. bryg. Mirosławowi 
Gaworowi i gen. bryg. Pawłowi Marianowi Bielawnemu, którzy byli 
razem z nami.  

Przedstawiciele delegacji serdeczne podziękowania kierują na ręce Pani 
Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej i Pana Prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego. 

Ewa Macek 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE 

KOŁO W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
Wiadomości za okres I półrocza 2018 z działalności Zarządu SERP 
Biała Podlaska na rzecz swoich członków – woj. Lublin 
W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze za miniony 4letni okres działalności Zarządu w składzie: 

Prezes   Janusz Śliwiński 
Wiceprezes  Bogdan Korniluk 

Wiceprezes  Piotr Kościński 
Sekretarz  Janina Sala 

Skarbnik   Joanna Janukowicz 

Członek   Bożenna Górecka 

Członek   Stanisław Zygier 
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Zbigniewem 
Lisieckim. 
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Sprawozdania z działalności za kadencję przedstawiali wszyscy 
członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który 
zgłosił także wniosek o udzielenie absolutorium dotychczasowemu 
Zarządowi. 

Wszystkie sprawozdania zostały w głosowaniu jawnym przegłosowane i 
zatwierdzone przez Zebranie. 

W dyskusji głos zabrał także Włodzimierz Górecki, który decyzją 
Zarządu został oddelegowany do działalności w Bialskiej Radzie Seniorów 
przy Prezydencie m. Biała Podlaska. Na wniosek zebrania oddelegowanie 
do BRSeniorów przedłużono na kolejną kadencję przy aprobacie 
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Włodzimierza Góreckiego. Głos w formie pisemnej został przekazany do 
protokołu z zebrania. 

 W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd SERP Biała Podlaska 
w składzie: 

Prezes   Zbigniew Lisiecki  
Wiceprezes  Bogdan Korniluk 

Wiceprezes  Piotr Kościński 
Sekretarz  Janina Sala 
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Skarbnik   Joanna Janukowicz 

Członek   Stanisław Zygierf 
Członek   Janusz Śliwiński 

Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Tadeusz Jakimiuk. Fotografie 
grupowe były finiszem zebrania sprawozdawczo – wyborczego Zarządu 
SERP Biała Podlaska na lata 2018 – 2022. Owocnej pracy na rzecz nas - 
członków SERP Biała Podlaska. 

 

Impreza integracyjna SERP Biała Podlaska w dniu 9 maja 2018 r. W 
dniu 9 maja 2018 r. nasz kolega z Klubu Motocyklowego „GROM” 
Zdzisław Kozłowski zorganizował spotkanie integracyjne tzw. 
koszyczkowe dla członków Porozumienia Służb Mundurowych z naszego 
terenu, czyli emeryci żołnierze, emeryci funkcjonariusze Zakładu Karnego 
oraz emeryci policjanci. 

Impreza miała charakter wyłącznie rozrywkowy przy oprawie muzyki 
mechanicznej, którą kierował wiceprezes naszego Koła Piotr Kościński, 
grillowania pilnował Zdzisław Kozłowski a wszyscy razem bawili się pod 
gołym niebem. Była także niespodzianka, burza z piorunami, która 
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zmusiła nas do zabawy pod czaszą namiotu gospodarza terenu, czyli 
WODKAN-u Biała Podlaska. 

Zabawa trwała do północy i ciężko było się rozstać choć deszcz jeszcze 
siąpił, a data wskazywała już kolejny dzień miesiąca. Jak zawsze po tego 
typu spotkaniach echo jest takie samo: kiedy następne. 
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Udało mi się podsłuchać Zdzisia Kozłowskiego, że następną imprezę 
integracyjną szykuje na dzień 22 lipca w Święto Policji. A więc do 
zobaczenie koledzy emeryci Porozumienia Służb Mundurowych. 

 

Kolejna wyprawa Kwartetu SERP Biała Podlaska – zdobywców 
Korony Gór Polski.  
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Skład osobowy to: pionier Zdobywców Korony Gór Polski – Bogdan 
Nowak oraz Ci, których Bogdan zaraził wędrówkami i chęcią zdobywania 
szczytów: Bogdan Korniluk, Janusz Śliwiński oraz Piotr Kościński. 
Jest to grupa, dla której termin zaplanowanej wyprawy nie może być 
przesunięty z błahej przyczyny. Zdarza się, że choroba kogoś wyeliminuje, 
wówczas mniejsza ekipa wyjeżdża, ale termin i wyprawa jest zrealizowana. 

Każdy z tej grupy ma minimum dwukrotny tytuł zdobywcy Korony Gór 
Polski, jednak jak mówią choć góry te same, to nie takie same. Za każdym 
wyjazdem odkrywają nowe ciekawostki w górach i zawsze wracają z 
nowinkami i wstępnym terminem na kolejną wyprawę. 

Tym razem termin został wyznaczony na okres 22-28 maja br., a start 
wyprawy w miejscowości Stronie Śląskie w Kotlinie Kłodzkiej. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 80 uczestników z całej Polski. Organizatorzy 
przewidzieli wieczór regionalny i klubowy, posiedzenie LOŻY i pasowanie 
nowych zdobywców Korony Gór Polski. Ognisko było tematem 
wspomnieniowym co komu się udało zdobyć, jakie kto miał przygody w 
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trakcie wypraw a i oczywiście chwalili się wszyscy „górskimi 
osiągnięciami”. 
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Nowi Zdobywcy Korony Gór Polski łykali informacje jak świeże bułeczki. 
Następnego dnia razem poszliśmy zdobywać dwa koronne szczyty Gór 
Bialskich /Rudawiec/ i Gór Złotych /Kowadło/. Po zakończeniu 
ogólnopolskiego spotkania nasza grupa wyruszyła na podbój 8 
najwyższych szczytów gór wałbrzyskich, kamiennych, sowich, stołowych, 
orlickich, opawskich i Masywu Śnieżnika, - który był ostatnim punktem 
naszego Kwartetu.  

Ahoj przygodo!!! 

Opracował: Włodzimierz Górecki 
Zdjęcia: Bogdan Korniluk 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 

KOŁO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. 
SPACERKIEM PO ZDROWIE 

W Lidzbarku Warmińskim w dolinie rzeki Symsarny położony jest rozległy 
park krajobrazowy z którego wyodrębniono znaczną część na „Park 
Uzdrowiskowy”. Aktualnie trwa rewitalizacja parku tj. odtwarzane są 
dawne ciągi spacerowe rozpościerające się po licznych serpentynach 
położonych na różnych poziomach wysokości. Zakładana jest 
infrastruktura służąca do wypoczynku i rekreacji oraz różnorakich ćwiczeń 
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fizycznych w plenerze. Wyodrębniane są trasy crossowe dla rowerzystów. 
W niedalekiej przyszłości na skraju parku ma powstać kompleks 
uzdrowiskowy a w samym parku pobudowane zostaną tężnie i pijalnie 
wód na bazie wód termalnych z ujęć na których bazują „Termy 
Warmińskie” położone w Lidzbarku Warmińskim. Już teraz Park jest 
licznie odwiedzany przez osoby miejscowe oraz turystów, albowiem 
rewitalizacja całego obszaru w 90 procentach została przeprowadzona. W 
dolinie parku płynie rzeka Symsarna, która w pobliżu amfiteatru 
miejskiego oraz Zamku Biskupów Warmińskich wpada do rzeki Łyny. 
Bogactwem Parku krajobrazowego jest dziewiczy i różnorodny 
drzewostan oraz kilkusetmetrowe różnice poziomów wysokości z 
serpentynami i ciągami spacerowymi. 
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26 maja br. prognoza pogody dla Lidzbarka Warmińskiego zapowiadała 
deszcz. Na ten dzień zaplanowany był spacer po parku dla członków 
Lidzbarskiego Koła SEiRP i ich rodzin. Wszyscy mieli wolny wybór co do 
udziału w grupowym spacerze z powodu właśnie zagrożenia opadami 
deszczu. Mimo to na miejsce zbiórki stawiło się 8 osób a deszcz jakoś nie 
padał, ale do czasu, bo prognoza okazała się trafna. Po godzinie 
spacerowania i zwiedzania Parku rozpadało się na dobre. Cała grupa 
schroniła się w jednej z licznie występujących tu stanic pod 
panoramicznym dachem by przeczekać deszcz. Jakoś jednak nie szło ku 
poprawie pogody. Koleżanki i Koledzy zaopatrzeni byli w różnorakie 
płynne specyfiki o różnych zapachach, smakach i mocy oddziaływania a 
wszystko to rzekomo miało służyć obronie przeciw napastliwym komarom. 
W oczekiwaniu na poprawę pogody wszystkie te specyfiki zużyto. W 
zakamarkach plecaków, toreb, torebek, saszetek znalazły się kanapki, 
wędliny, pomidory, ogórki (w tym małosolne), słodycze, co też zostało 
skonsumowane. A deszcz nadal nie ustawał. W końcu gremialnie 
postanowiono nie kontynuować spaceru i ogłoszono powrót do domów. 
Odbywało się to wszystko w strugach deszczu. Wszyscy powrócili do 
miejsc zamieszkania przemoczeni do ostatniej suchej nitki, ale w bardzo 
dobrych humorach i zdrowi, gdyż mimo obfitych opadów, tego dnia było 
bardzo ciepło. 

Zapowiedziano też, że nie jest to ostatni spacer w Parku Krajobrazowym 
w tym roku. Do zobaczenia na kolejnej imprezie piechurów. 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz 

Zdjęcia: D. Baliński, L. Fiedorowicz 
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KOŁO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. BIESIADA 
„W KAMIENNYM KRĘGU” 

Gospodarstwo agroturystyczne „W Kamiennym Kręgu” znajduje się w 
miejscowości Gruszyny gm. Górowo Iławeckie pow. Bartoszyce. 

Zarządzanie, logistyka, wykonanie i wszelkie inne sprawy związane z 
prowadzeniem gospodarstwa spoczywają w rękach właścicieli, państwa 
Marii i Józefa. Zabudowa ośrodka jest otoczona kilkunastohektarowym 
gruntem, na którym jest założony między innymi sad owocowy a nieopodal 
budynków, w małej dolince i w pobliżu siebie są usytuowane trzy stawy 
niezwykle zasobne w rybę. Gospodarstwo agroturystyczne „W 
Kamiennym Kręgu” jest położone w odległości około 13 kilometrów od 
Lidzbarka Warmińskiego. 

To właśnie tu 16 czerwca bieżącego roku biesiadowali członkowie 
Lidzbarskiego Koła SEiRP i ich rodziny. 22-osobowa grupa biesiadników 
z Lidzbarka-Warmińskiego do Gruszyn dojechała wynajętym od 
zaprzyjaźnionego przewoźnika autobusem. O godzinie 14.30 na 
dziedzińcu ośrodka - gospodarstwa wysiadających z autobusu gości witali 
osobiście gospodarze - państwo Maria i Józef. Po powitaniu, krótkiej 
aklimatyzacji, zapoznaniu się z położeniem i infrastrukturą gospodarstwa 
goście zasiedli do stołów nieopodal których dymił grill obsługiwany 
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osobiście przez pana Józefa Wybornego i różnorakiego jadła było w 
bród, o co wspaniale zadbali gospodarze.  

Z kolei napitki różnorakie i te mocno energetyczne przywieźli ze sobą 
goście. Przy dobrej muzyce, rozmowach i wspomnieniach w iście 
rodzinnej atmosferze bawiono się prawie do godziny 22.00. Ryby jakoś 
tego dnia „nie brały”. Podobno nie są głodne. Dawały jednak gościom o 
sobie znać wyskakując co raz wysoko nad wodę. Trzeba przyznać, że były 
wśród nich wspaniałe okazy. Cała grupa również we wspaniałych 
humorach powróciła do miasta tym samym autobusem. Mając na 
względzie wszystko to co składało się na wspaniałą atmosferę biesiady, 
gościnność i przychylność właścicieli, wiele możliwości rekreacji i 
wypoczynku z których z oczywistych powodów nie skorzystano powodują, 
że do gospodarstwa „W Kamiennym Kręgu” będzie się chciało wracać. 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz 

Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU. RAJD ROWEROWY KALISZ 
– LUBNIEWICE – KALISZ 

W dniach 31 maja do 06 czerwca 2018 roku odbyliśmy kolejny rajd 
rowerowy tym razem na trasie Kalisz – Lubniewice (woj. lubuskie) - Kalisz. 

Ktoś zapyta, a dlaczego Lubniewice, odpowiedź prosta, to rodzinne strony 
młodzieńczych lat kolegi Henryka. 

Na wyjazd zdecydowało się czterech śmiałków Koła PTTK „Z Buta” (a 
zarazem członków SEiRP w Kaliszu): Adam Wojcieszak, Henryk Kubik, 
Józef „Mariusz” Kołodziej i zaprzyjaźniony Tomasz Kowaliński. 
Na przejazd przeznaczaliśmy sobie cały dzień bez większego tempa, aby 
zaliczyć jak najwięcej ciekawych miejsc po trasie, a zarazem znaleźć też 
chwile na oddech i odpoczynek, gdyż pogoda również nam dopisała i 
przez całą podróż grzało nam słoneczko. 

W ciągu siedmiu dni pokonaliśmy dystans 689 km, starając się poruszać 
zgodnie z planem wyjazdu, ale drugiego dnia oprócz kilometrów 
dostaliśmy od losu wszystko, czyli był deszcz, była burza no i to czego nie 
przewidzieliśmy i czego nie lubią cykliści, trafiliśmy na bardzo ciężki 
odcinek piaszczysty (pogoda zrobiła swoje), musieliśmy bardziej pchać 
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rowery niż jechać, ale nikt się nie poddawał (chociaż dla większości to był 
pierwszy taki długi wyjazd i też pierwsze takie przypadki). 

W końcówce drugiego dnia mieliśmy też po pokonania pomiędzy 
Międzyrzeczem a Lubniewicami kilkanaście kilometrów pagórków. I 
ostatniego dnia cały odcinek 100 km z Gostynia do Kalisza 
pokonywaliśmy pod wiatr. Byliśmy i zwiedzaliśmy. 

I dzień, 31.05.2018 r., 
Kalisz – Koźmin Wielkopolski – Borek – Dolsk – Kościan, 128 km. 

Koźmin Wielkopolski: rynek z ratuszem; zamek z pierwszej połowy XIV w. 
(ob. Muzeum Ziemi Koźmińskiej); pomnik powstańców wielkopolskich. 

Borek Wielkopolski: Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia z XVII wieku, 
słynące z cudownego obrazu Matki Bożej Boreckiej z lat 1550 – 1575, 
ratusz z 1853 roku. 

Dolsk: rynek; pomnik kozy z 2010; drewniany kościół p.w. Świętego Ducha 
z 1618r. 
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II dzień, 1.06.2018 r., 
Kościan – Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyśl – Trzciel – 
Międzyrzecz – Lubniewice, 142 km. 

Grodzisk Wielkopolski: ratusz z ok. 1835 r.; Muzeum Ziemi Grodziskiej 
(dawny Dwór Heyderów w parku miejskim) Stadion Dyskoboli z zabytkową 
trybuną główną z 1925 r. 

Bukowiec: drewniany kościół św. Marcina; Nowy Tomyśl: Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa, wiklinowy kosz gigant na rynku; Łomnica: 
drewniany kościół św. Wawrzyńca; Międzyrzecz: Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. 

III dzień, 2.06.2018 r.,  
Lubniewice – Wędrzyn – Sulęcin – Lubniewice, 40 km. 

Lubniewice: park Wisłockiej; ratusz (dawniej szkoła, do której uczęszczał 
nasz kolega Henryk Kubik) 

IV dzień, 3.06.2018 r.,  
Lubniewice – Łagów – Boryszyn – Pniewo – Lubniewice-80 km. 

Łagów: zamek Joannitów; Boryszyn – Pniewo: Międzyrzecki Rejon 
Umocniony - Pętla Boryszyńska. 

V dzień, 4.06.2018 r., 
Lubniewice – Świebodzin – Babimost – Wolsztyn, ok. 101 km. 
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Świebodzin: ratusz z XVI wieku, przebudowany w końcu XIX wieku; w nim 
ma siedzibę Muzeum Regionalne; ławeczka Czesława Niemena; pomnik 
Sukiennika Świebodzińskiego; figura Jezusa Chrystusa na usypanym 
kopcu o wysokości 16 m. Postać ma 33 m wysokości (bez korony) i 
ramiona o rozpiętości 25 m. Babimost: ratusz, z pierwszej połowy XIX 
wieku; Wolsztyn: Parowozownia Wolsztyn. 

VI dzień, 5.06.2018 r.,  
Wolsztyn – Rostarzewo – Rakoniewice – Czacz – Gostyń, 86 km. 

Rostarzewo: barokowy ratusz-Regionalna Izba Pamięci–umieszczony w 
ciągu drogi krajowej nr 36; Rakoniewice–Ziemia Michała Drzymały-
Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, Gostyń: Święta Góra–bazylika p. w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP kk. Filipinów; zespół klasztorny 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 

VII dzień, 6.06.2018 r.,  
Gostyń – Lutogniew – Krotoszyn – Raszków – Lewków – Droszew 
– Kalisz, 112 km. 

Nam było dobrze, poczytajcie, ile zwiedziliśmy. Do zobaczenia na 
kolejnym rajdzie. 

Relacje przekazał:  

Prezes Koła PTTK „Z buta”, Adam Wojcieszak 
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KOŁO W KALISZU.  
EMERYCI MUNDUROWI ZNÓW W „HARCÓWCE” 

Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
realizując swoje planowane działania w czerwcowy piątek zorganizował 
dla członków Stowarzyszenia emerytów i przyjaciół piknik integracyjny. Do 
„harcówki” nieopodal zalewu pod Kaliszem można było również dojechać 
autobusami miejskimi. 

Do Kalisza zaprosiliśmy delegację emerytów i przyjaciół z Koła SEiRP w 
Gnieźnie, którzy przybyli w 17 osobowym składzie. Przed przybyciem do 
harcówki pokazaliśmy gościom atrakcje Kalisza i okolic. 

Frekwencja dopisała. Piknik cieszył się wyjątkowym powodzeniem. 
Gościliśmy się przy żurku, kiełbasie, bigosie, chlebie ze smalcem, ogórku 
kwaszonym i napojach. 

Tańczyliśmy przy muzyce z lat 60, 70 i 80-tych. Do tańca przygrywała nam 
kapela „Dysonas”. Chętnych do tańca nie brakowało. Emeryci zapomnieli 
o trudach życia codziennego. Wspominali dawne czasy. Panująca 
atmosfera udzielała się wszystkim. Nic nie było w stanie zakłócić 
panującej miłej i sympatycznej atmosfery. Piknik pokazał, iż takie 
spotkania są nam potrzebne. Po organizacji pikniku widać, iż, jego 
urządzanie wychodzi nam coraz sprawniej, a chętnych było tylu, iż 
musieliśmy dostawiać dodatkowe stoliki. 

Goście z Gniezna byli zadowoleni z pobytu u nas, co wyrażali w swych 
wystąpieniach i zaprosili przedstawicieli naszego koła do rewizyty w 
Gnieźnie w lipcu. 

Uważamy, że inicjatywa wspólnego spędzania chwil przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych kół jest godna naśladowania i kontynuowania. 

fot. Hieronim Kempiński 
Rzecznik prasowy, Wojciechowski Roman 
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ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU 

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO WYBORCZY 
DELEGATÓW 

W dniu 18 czerwca 2018 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się 
Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za 
okres mijającej kadencji 2014–2017 ustępującego Zarządu Okręgowego 
SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną 
kadencję 2018–2022, a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO na 
następną kadencję. 

W Zjeździe, oprócz wyłonionych podczas zebrań sprawozdawczo – 
wyborczych delegatów z kół terenowych, uczestniczyli zaproszeni goście, 
Komendant Miejski Policji w Słupsku oraz były Komendant Miejski Policji 
w Słupsku a także przedstawiciele związków (stowarzyszeń) tworzących 
struktury Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń 
Mundurowych. 

Po powitaniu przez ustępującego Prezesa Zarządu Okręgowego, 
Delegatów i zaproszonych gości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
członków naszego Stowarzyszenia. W dalszej kolejności powołano 
Prezydium Zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji: Mandatowo- 
Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej a także 
przyjęto Regulamin Obrad Zjazdu Delegatów. 

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Okręgowego, wysłuchano 
sprawozdań: finansowego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej po czym, w 
drodze uchwał, przyjęto powyższe sprawozdania i udzielono absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Okręgowemu a także stwierdzono ważność 
Zjazdu i określono jawny tryb wyboru nowych władz z określeniem 
liczebności członków nowego Prezydium Zarządu Okręgowego i Komisji 
Rewizyjnej. W następnej kolejności przebiegu Zjazdu dokonano 
uroczystego wręczenia: Odznaki „Za wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” 
byłemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Słupsku, Prezesowi i 
członkowi Koła w Bytowie oraz Odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” 
Prezesowi Koła w Miastku. 

Po przedstawieniu kandydatur na Prezesa Zarządu Okręgowego oraz 
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kandydatur do składu nowego Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej, 
dokonano ich wyboru w głosowaniu jawnym. Prezesem Zarządu 
Okręgowego, w bezpośrednim głosowaniu, wybrany został ponownie 
dotychczasowy Prezes. W skład Prezydium nowego Zarządu 
Okręgowego, po ukonstytuowaniu się, weszli dotychczasowi jego 
członkowie. Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku, oprócz wymienionego 
Prezydium, uzupełnili również Prezesi Zarządów Kół terenowych. W skład 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli dotychczasowi jego członkowie oraz 
kolega Jerzy M. Zjazd dokonał również wyboru swych Delegatów na 
Zjazd Krajowy którymi zostali Prezes ZO oraz rzecznik ZO. 

W drodze Uchwały Zjazd zaaprobował wniosek Prezydium ZO dot. 
wystąpienia do Krajowego Zjazdu Delegatów o wpisanie kol. Ryszarda, 
byłego wieloletniego sekretarza ZO, do Księgi Zasłużonych dla 
Stowarzyszenia. 
Delegaci zaaprobowali również przedstawione założenia do planu pracy 
na kadencję 2018–2022. W toku dyskusji poruszano kwestie związane z 
pozyskiwaniem nowych członków, korzystaniem z funduszy ZG jako 
organizacji Pożytku Publicznego, a także sprawy dot. funduszu socjalnego 
i problemów związanych z obniżonymi świadczeniami emerytalno – 
rentowymi. 

Henryk Znaniecki, Rzecznik Z.O w Słupsku 

Słupsk, 19 czerwiec 2018 r 
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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 
  



50 
 

Biuletyn Informacyjny nr 7 (73) 2018 

OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 98 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 
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/ 

archiwum OBI https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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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