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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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KOMUNIKATY. INFORMACJE 
PROJEKT USTAWY ZŁOŻONY W SEJMIE. 

PODZIĘKOWANIA PREZESA ZG 
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APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW 
SĄDOWYCH 

BARDZO WAŻNE! 

Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze 
odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości 
emerytury/renty policyjnej. 

Z punktu widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, 
polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do 
zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw 
będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze! 

W związku z powyższym zwracamy się ponownie do wszystkich Koleżanek i 
Kolegów, którzy już otrzymali lub otrzymają z Sądu Okręgowego w Warszawie 
Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Sądu, o pilne przekazanie tej 
informacji Zespołowi Prawnemu Federacji (adres: zespol.prawny@fssm.pl). 

Aktualne pozostają deklaracje Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka oraz Federacji w zakresie udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej 
tym Koleżankom i Kolegom, których odwołania, jako pierwsze, staną na wokandzie 
SO w Warszawie. Wiemy, że wielu z nas będzie korzystać z pomocy ustanowionych 
pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych). W takich 
przypadkach również prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres, także z 
ustanowionymi pełnomocnikami. Są jednak i tacy, którzy ze względów finansowych 
lub w poczuciu wystarczającej (często złudnej) samodzielności własnej, nie 
zamierzali angażować takiego pełnomocnika. Oczywiście nie ma obowiązku 
korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Niemniej jednak w pierwszych 
rozprawach, tak jak wyżej napisaliśmy, ma to znaczenie zasadnicze, zarówno 
dla samego zainteresowanego, jak i dla kolejnych odwołujących się. Rzecz w 
tym, aby przed Sądem, w sposób profesjonalny, podnieść wszystkie możliwe 
argumenty ukazujące bezprawność decyzji Dyrektora ZER i w ten sposób starć się 
wpłynąć na ukształtowanie linii orzeczniczej. 

Mamy świadomość, że nie wszyscy śledzą stronę internetową FSSM RP i FB. Stąd 
prośba do tych, którzy to robią, aby w swoim otoczeniu rozpowszechnili ten apel, 
także w interesie własnym. W szczególności starajmy się dotrzeć do tych 
Koleżanek i Kolegów, którzy z uwagi na podeszły wiek lub poczucie niewiary i 
zniechęcenia nie wykazują koniecznego zainteresowania swoją sprawą. 

Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM 

Link do strony z informacjami: https://fssm.pl/apel-w-sprawie-terminow-rozpraw-w-so 

https://fssm.pl/apel-w-sprawie-terminow-rozpraw-w-so
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KOMUNIKAT PREZESA ZG W SPRAWIE 
ABONAMENTU RTV 

Panie i Panowie Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP! 
Koleżanki i Koledzy! 

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2018 roku został opublikowany 
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. Link: 
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-
narodowej-w-2017-roku,273,5.html# 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanym na 
podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w 
gospodarce narodowej w 2017r. wyniosło 4 271,51 zł. 

W ślad za informacją z przed paru miesięcy przekazaną Państwu bezpośrednio i 
zamieszczoną na naszej stronie internetowej, przypominam, że na podstawie art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia 
się od opłat abonamentowych osoby: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo 
do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Z prostego wyliczenia wynika, że 50% wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w 2017r. ogłoszonego przez Prezesa GUS wynosi 2 135,76 zł, a zatem wszyscy 
emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat i są uprawnieni do emerytur niższych 
niż 2 135,76 zł mają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych. Osoby 
uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie 
zobowiązane są do złożenia oświadczenia: 
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-
rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf/, oraz do przedstawienia w urzędzie pocztowym 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia. Druk oświadczenia 
można również pobrać na naszej stronie internetowej. 

Dokumentami uprawniającymi do zwolnienia, które trzeba przedstawić w 
urzędzie pocztowym wraz ze złożeniem oświadczenia, są: dowód osobisty oraz 
decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego 

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf
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(w naszym przypadku ZER MSWiA) o wysokości emerytury w danym roku 
(odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury). 
Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe 
biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej. 
Trzeba pamiętać, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być 
zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono 
formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. 
Pełny tekst tej informacji został umieszczony na stronie internetowej ZG SEiRP 
w zakładce poświęconej możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV 
(link: http://www.seirp.pl/komunikat-prezesa-zarzadu-glownego-w-sprawie-
oplat-abonamentowych-rtv). Uprzejmie proszę o pilne przekazanie i 
upowszechnienie tej informacji wśród naszych członków. 

Z poważaniem!  
Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP 

KOMUNIKAT PREZESA ZG W SPRAWIE 1% ODPISU 
OD PODATKU 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało wpis na listę 
Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku. Zadania organizacji pożytku 
publicznego zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. - o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. W art. 4 ustawy wskazano dziedziny życia 
społecznego, w których mogą realizować się tego typu organizacje. W ramach tej 
działalności utworzyliśmy fundusz OPP, z którego udzielamy pomocy finansowej 
naszym członkom. 
Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z 
funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SEiRP. 
Bliższe szczegóły dotyczące pozyskiwania środków na fundusz OPP oraz zasad 
udzielania pomocy finansowej znajdują się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: 

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

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 

http://www.seirp.pl/komunikat-prezesa-zarzadu-glownego-w-sprawie-oplat-abonamentowych-rtv
http://www.seirp.pl/komunikat-prezesa-zarzadu-glownego-w-sprawie-oplat-abonamentowych-rtv
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp
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Rencistów Policyjnych 
 

 
 

 
i 

 

Skutecznego przekazania 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego dokonasz wówczas, gdy w formularzu lub PIT-37 lub 
PIT-OP za 2017 r., złożysz oświadczenie - wniosek zawierający 
następujące informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, 2 nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

 

Więcej informacji umieściliśmy na odwrocie tej ulotki. Znajdziesz je również na 
naszej stronie internetowej: www.seirp.pl, a także we wszystkich naszych kołach i 
zarządach 
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Szanowni Państwo! 

Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponuje jedynie kwotę, 
którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

Wsparcie SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego to w świetle potrzeb naszych bardzo ważna 
sprawa. Fundusz ten stwarza między innymi możliwość udzielania pomocy fi tym naszym członkom, którzy 
znaleźli się w dramatycznych warunkach bytowych najczęściej następstwem drastycznego obniżenia rent i 
emerytur. Dzięki środkom po na fundusz OPP mogliśmy w 2017 roku udzielić skromnej pomocy 
kilkudziesięciu Koleżankom i Kolegom, często schorowanym i samotnym, których osobista sytuacja zmusiła 
do zwrócenia się o pomoc z tego funduszu. Możliwość pomocy i narastające potrzeby naszych członków to 
m do naszej aktywności w pozyskiwaniu środków w 2018 roku. Uważam, że liczy się najdrobniejsza nawet 
kwota, bo każda złotówka zwiększa nasze możliwości wsparcia potrzeb 

Dlatego korzystając z tej okazji, chociaż czyniłem to już wielokrotnie, jest serdecznie dziękuję 
Wszystkim, którzy rozliczając podatek za rok 2016, w 2017 roku odpisu 1% na rzecz OPP - Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Uchwałą Zarządu Głównego nr 33/Vlll/2017 z dnia 27 października 2017 w/s Komisji d/s 
Organizacji Pożytku Publicznego przyjęliśmy nowy regulamin Działania d/s Organizacji Pożytku 
Publicznego Zarządu Głównego SEiRP wraz kryteriami trybem i przydzielania pomocy finansowej - 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu działania Komisji ds. OPP wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze 
środków pochodzących z OPP. Wszystkie dane są dostępne na naszej stronie internetowej. 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów dostępnym pod adresem 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl, został umieszczony zaktualizowany 
zgodnie z art. 27a ust. 5 oraz 3a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz 
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% dochodowego od osób fizycznych w roku 
2018. W tym wykazie pod pozycją 112 umieszczone nasze Stowarzyszenie. Tak wygląda treść tego zapisu: 
1126 0000043188 85 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 
MAZOWIECKIE WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA". Informacja o tym znajduje się już na 
naszej stronie. 

Zatem, już od 1 stycznia 2018 r. można dokonywać odpisu 1% od należnego dochodowego z 
przeznaczeniem na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pol Można to zrobić poprzez złożenie w 
formularzu PIT-37 lub PIT-OP za 2017 r. sto oświadczenia /wniosku/ zawierającego informacje: 1. nazwę 
OPP: Stowarzyszenie E Rencistów Policyjnych, 2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188. 

Przypominam, że już od ubiegłego roku emeryt i rencista nie musi wyliczać, jaką kwotę stanowi 
jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację 
pożytku i poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% w nowym formularzu PIT-OP są takie same jak 
rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji, z tym, że PIT-OP jest 
pozbawiony miejsca na wpisanie kwoty. Do tej pory korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości 
przekazywania 1% postrzegane było jako trudne, ponieważ wymaga samodzielnego rozliczania się z 
Urzędem Skarbowym. Przyjęty ustawowo nowy formularz PIT-OP trudność tę likwiduje. 

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt lub rencista wysyła do Urzędu Skarbowego, co 
do zasady, do 30 kwietnia 2018 roku. Może go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. 

Z najlepszymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl
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Minister Andrzej Milczanowski do opinii 
międzynarodowej 

Tekst Ministra Andrzeja Milczanowskiego umieszczony 26 listopada 
2017 roku na amerykańskim opiniotwórczym portalu politycznym  
The Globalist pod adresem: 

https://www.theglobalist.com/poland-law-and-justice-party-pensions/. 

To kolejne wystąpienie Pana Ministra w obronie byłych pracowników 
służb specjalnych, tym razem na arenie międzynarodowej. Poniżej jego 
tłumaczenie: 

Najnowszy cios zadany przez PIS: szukanie kozłów ofiarnych w 
Polsce 
W swoich ślepych wysiłkach, zmierzających do zdefiniowania na nowo 
przeszłości Polski, obecny rząd czyni byłych pracowników służb 
specjalnych kozłami ofiarnymi. 

Andrzej Milczanowski, 26 listopada 2017 r. 
Jak tylko sięgam pamięcią, odczuwałem głęboko zakorzenioną 

wrogość do komunizmu. Jesienią 1939 r., tuż po moich narodzinach, 
Związek Sowiecki dokonał inwazji mojego miasta. Oficerowie sowieckich 
służb specjalnych pojmali mojego ojca, który przed wojną w wolnej Polsce 
był wybitnym prokuratorem. Mój tata, Stanisław Milczanowski, podobnie 
jak i tysiące innych Polaków, został stracony w ukraińskich lasach. Po 
wielu latach, poszedłem w ślady ojca i sam zostałem prokuratorem, a 
także działaczem polskiego związku zawodowego Solidarność. W 1981 
r., po wprowadzeniu w moim kraju stanu wojennego, skazano mnie na 5 
lat więzienia, a Amnesty International traktowała mnie jak „więźnia 
sumienia”. Ta organizacja używa tego terminu wobec osób, które nie 
stosują przemocy ani jej nie popierają, ale zostały uwięzione z powodu 
tego kim są (orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, narodowe lub 
społeczne, język, miejsce urodzenia, kolor skóry, płeć lub status 
ekonomiczny), bądź ze względu na to w co wierzą religijne, polityczne i 
inne posiadane przekonania). 

  

https://www.theglobalist.com/poland-law-and-justice-party-pensions/
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Broniąc swoich dawnych kolegów 
Może się wydawać nieco ironicznym, że piszę w obronie moich 

dawnych koleżanek i kolegów, którzy służyli w polskich służbach 
bezpieczeństwa epoki komunistycznej. Niestety, działania obecnego 
rządu polskiego sprawiają, że krew się we mnie gotuje. Zgodnie z 
prawem, które weszło w życie 1 października, ponad 38.000 byłym 
pracownikom – oficerom, funkcjonariuszom policji, a nawet 
dozorcom - służb bezpieczeństwa z czasów komunistycznych, 
obniżono emerytury poniżej granicy ubóstwa. Zrozumiałym jest, że 
kiedy w 2015 r. w wyborach parlamentarnych, prawicowo-populistyczna 
partia Prawo i Sprawiedliwość zdobyła zaledwie 37,58% głosów, 
przyjaciele naszego kraju na Zachodzie, główną uwagę skupili na 
likwidacji niezawisłego sądownictwa w Polsce. Jako pierwszy szef 
wywiadu w rządzie Solidarności, czuję szczególny obowiązek 
głośnego mówienia o obecnym traktowaniu tych wszystkich osób, 
które niegdyś służyły w mrocznych, komunistycznych służbach 
bezpieczeństwa. 

Epokowy wybór 
W maju 1990 r., wchodząc do naszych nowych biur, razem z moimi 

kolegami z pierwszego wolnego polskiego rządu, stanęliśmy przed 
epokowym wyborem: oczyścić komunistów, którzy pracowali w siłach 
bezpieczeństwa - lub przeprowadzić proces weryfikacji, aby zatrzymać 
tych, którzy byli profesjonalistami, jednocześnie pozbywając się ze służb 
osób, które naruszyły prawa człowieka. Wybraliśmy tę drugą drogę, 
częściowo pod wpływem amerykańskiej Centralnej Agencji 
Wywiadowczej, która poprosiła nas o to. Krótko mówiąc, 
amerykańscy oficerowie znali naszych oficerów i cenili ich 
profesjonalizm. Chcieli ich mieć po stronie Ameryki. Rozumieliśmy 
również, że gdybyśmy zdecydowali się na opcję "zerową", natychmiast 
stworzylibyśmy armię dobrze wyszkolonych przeciwników, którzy mogli 
stać się groźni i niezależni. Takie doświadczenie posiadały Stany 
Zjednoczone w Iraku po rozwiązaniu armii irackiej i zwolnieniu wszystkich 
członków partii Baas Saddama Husajna. Z tego powodu, 
postanowiliśmy zweryfikować kobiety i mężczyzn, którzy służyli w 
polskich służbach bezpieczeństwa. Uchwaliliśmy ustawę, że ci 
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którzy będą kontynuowali służbę z nami, nie stracą rządowych 
emerytur. 

Gwarantowanie przyszłych emerytur 
Od 1990 r. jako zastępca, a następnie szef Urzędu Ochrony 

Państwa, osobiście gwarantowałem przyszłe świadczenia emerytalne 
funkcjonariuszom, którzy służyli komunistycznej Polsce, a teraz 
wykonywali moje rozkazy, ryzykując życiem w służbie dla wolnej Polski. 
Przeprowadziliśmy liczne operacje z Amerykanami. W jednej odważnej 
misji w 1990 roku, polscy oficerowie, którzy pracowali dla komunistów, 
uratowali życie sześciu amerykańskim oficerom wywiadu. Po 11 września 
stanęliśmy ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi, by stawić czoła 
wszystkim pojawiającym się wyzwaniom. Teraz jednak, każdy 
funkcjonariusz, który pracował w czasach komunistycznych i przeszedł 
przez proces lustracji w wolnej Polsce napotyka na olbrzymie trudności ze 
strony obecnego rządu, zdającego się poważnie wierzyć, że 
niepodległość Polski zaczęła się dopiero wtedy, gdy przejął on władzę w 
2015 roku. W takich okolicznościach, wieloletnia służba moich dawnych 
koleżanek i kolegów, ich gotowość do poświęcenia życia dla kraju, często 
w bliskiej współpracy z naszymi partnerami z USA, już się nie liczy. Utrata 
emerytur doprowadzi wielu do biedy. Są już doniesienia o samobójstwach 
i bezdomności w ich szeregach. Tak jak przez lata wiernie służyli wolnej 
Polsce, to dziś są słabi i leciwi, stając się kozłami ofiarnymi, 
demonizowanymi przez polityków i obwinianymi za błędy, zbrodnie i 
represje całej ery komunistycznej. 

 
Tłumaczył: Płk w st. spocz. M. J. 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG 

W dniu 12 stycznia 2018 roku, w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym 
roku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, prowadził je 
Prezes Antoni Duda. 

Sprawy organizacyjne zdominowały zmiany organizacyjne w składzie 
Prezydium związane z rezygnacją, z dniem 1 grudnia 2017 roku, 
Zdzisława Bartuli z pełnionych funkcji – jego zadania przejęte zostały 
przez pozostałych członków Prezydium, konkretniejsze decyzje podejmie 
Zarząd Główny na swoim najbliższym posiedzeniu. 

Przedstawiono wstępną informację 
nt. realizacji budżetu za 2017 rok, 
przygotowaniu dokumentów do 
sprawozdania finansowego i obiegu 
dokumentów finansowych w 
kontekście przygotowania rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 
2017 na najbliższe posiedzenie 
Zarządu Głównego. 
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W następnej kolejności przedstawiona została informacja o przychodach 
i realizacji wydatków z funduszu OPP SEiRP w 2017 roku. Apelowano o 
upowszechnienie informacji i aktywizację zbiórki środków na fundusz 
OPP. 

Przygotowano rekomendację dot. głównych celów przeznaczenia 
środków finansowych SEiRP, w tym w szczególności w sprawie dotacji i 
pomocy finansowej dla przedsięwzięć podejmowanych w kołach i 
zarządach w ramach budżetu przyjętego uchwałą 35/VII/ZG/2017 z 27 
października 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu ZG SEiRP na 2018 
rok. 

Opracowano plan pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego SEiRP na 
2018 rok, w tym kalendarza posiedzeń oraz przyjęto terminy Zjazdów 
Statutowego i Sprawozdawczo-Wyborczego SEiRP, w tym m.in.: 

• Posiedzenie Zarządu Głównego (Statutowe) – 2 lub 9 marzec, 

• Nadzwyczajny Zjazd Statutowy – 28 kwiecień, 

• Posiedzenie Zarządu Głównego (Bilans) – 15 czerwiec, 

• Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy – październik. 

Członkowie Komisji Statutowej przedstawili informacje nt. stanu prac nad 
projektem Statutu SEiRP. 
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Omówiono efekty zbiórki podpisów w ramach tzw. inicjatywy 
ustawodawczej. 

Zapoznano się z informacją dot. wyjazdu na Konferencję w Parlamencie 
Europejskim na temat „Represje wobec żołnierzy i funkcjonariuszy w 
Polsce”. 

Członkowie GKR przedstawili informację o wynikach kontroli ZG SEiRP 
przeprowadzonej przez GKR w dniach 6 – 7 grudnia 2017 roku. 

Piotr Styczyński 

INFOTEKA 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, 
zachęceni dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z 
dobrym skutkiem przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, 
publikować i przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne 
dotyczące głównie problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy 
represyjnej. 

Liczymy, że przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej 
działalności, a w szczególności interesujące dla naszych członków i 
pomocne w procesach o odzyskanie rent i emerytur. 

Pakiety zawierające bieżące zbiory informacji nazwaliśmy mianem 
„Infoteka”. Informacje źródłowe o zawartości kolejnych pakietów będziemy 
publikować w nowej zakładce na naszej stronie internetowej, a pełną treść 
będziemy przekazywać drogą elektroniczną. 

W pierwszym numerze „Infoteki” zebraliśmy opublikowane w II półroczu 
2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. Wszystkie 
interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej. 

Drugi numer i następne zawierają w większości zbiory bieżących 
artykułów prasowych i innych informacji medialnych odnoszących się do 
tej ustawy. 

Z najlepszymi życzeniami! 

Antoni Duda 
Prezes ZG SEiRP" 
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INFOTEKA NR 1 
INTERPELACJE 

Zawiera teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje poselskie dot. 
ustawy represyjnej opublikowane w II połowie 2017 roku. 

Interpelacja nr 16318 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, w szczególności w zakresie rent 
rodzinnych: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16318 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1004EA7F 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1BFC08BE 

Interpelacja nr 13605 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie niewłaściwego stosowania ustawy o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin: 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13605 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083 

Interpelacja nr 13654 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie stosowania art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13654 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=28E8EABD 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3C561800 

Interpelacja nr 14041 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14041&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4212BBB4&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3E9784C9&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=05FF1AB5&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0283E3CA&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16318
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1004EA7F
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1BFC08BE
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13605
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13654
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=28E8EABD
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3C561800
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14041&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4212BBB4&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3E9784C9&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=05FF1AB5&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0283E3CA&view=null


18 
 

Biuletyn informacyjny nr 2 (68) 2018 

Interpelacja nr 14428 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14428 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2382D5C1 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=533AEDFC 

Interpelacja nr 14750 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie naruszenia praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy w okresie 
służby na rzecz totalitarnego państwa czynnie wspierali osoby lub 
organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14750&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=54ADB0F9&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47FEE0C4&view=null 

Interpelacja nr 14851 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie przypadków śmierci byłych funkcjonariuszy, którym obniżono 
emerytury: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14851&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DF25D7B&view=null 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1C6754C2&view=null 

Interpelacja nr 15361 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej: 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15361 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32DA1B74 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F681509 

Interpelacja nr 16535 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16535 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=79DAFE7C 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3BA7F401 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14428
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2382D5C1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=533AEDFC
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14750&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=54ADB0F9&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47FEE0C4&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14851&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DF25D7B&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1C6754C2&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15361
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32DA1B74
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F681509
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16535
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=79DAFE7C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3BA7F401
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Interpelacja nr 18072 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie odwołania od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji obniżającej świadczenia emerytalne: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2579C43F138D6C37C
12581F4004F60C1&view=6 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=46CDC86E&view=6 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7559A68F&view=6 

Interpelacja nr 13278 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13278 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7B51103B 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=29755202 

Interpelacja nr 13301 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej): 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13301 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DC26C7C 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1F9C0601 

Interpelacja nr 13386 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie realizacji niektórych przepisów ustawy dotyczącej zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy Policji: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13386 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4526A2F9 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=67C26EC4 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2579C43F138D6C37C12581F4004F60C1&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2579C43F138D6C37C12581F4004F60C1&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=46CDC86E&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7559A68F&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13278
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7B51103B
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=29755202
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13301
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DC26C7C
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1F9C0601
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13386
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4526A2F9
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=67C26EC4
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Interpelacja nr 13387 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie danych dotyczących świadczeń emerytalnych służb 
mundurowych w kontekście ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13387 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1B51917A 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083h
ttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083 

Interpelacja nr 13388 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie zapisu w ustawie dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy Policji... totalitarne państwo: 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13388 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=717C7FFB 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2DE5D242 

Interpelacja nr 13389 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie procedur: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13389 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47A76E7C 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=50F78401 
  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13387
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1B51917A
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13388
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=717C7FFB
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2DE5D242
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13389
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47A76E7C
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INFOTEKA NR 2 
PRZEGLĄD MEDIÓW 
(22 01 2018) 
Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych. 

Koniec komunizmu wg Błaszczaka 
http://poczmanski-wieslaw.blog.pl/ 

JAK 28 LAT PO UPADKU PRL SKOŃCZYŁ SIĘ KOMUNIZM 
 28 grudnia 2017  

Pan minister Mariusz Błaszczak święta pędził pobożnie, najadł się 
świątecznych smakołyków, wyspał się nie grzesząc ani na, ani pod 
kimkolwiek i świątecznie natchniony, w poświątecznych Sygnałach Dnia 
radiowej Jedynki obwieścił Urbi et Orbi, że dopiero tydzień temu w 
Polsce skończył się komunizm, a wykończył go ostatecznie prezydent 
Andrzej Duda, podpisując ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie 
Sądownictwa. 

 
Prawda wg Zielińskiego  
https://wpolityce.pl/polityka/376559-prawie-230-mln-zlotych-
oszczednosci-dzieki-ustawie-dezubekizacyjnej-wiceminister-zielinski-to-
element-podstawowej-sprawiedliwosci-oczekiwany-od-dawna 

Prawie 230 mln złotych oszczędności dzięki ustawie dezubekizacyjnej. 
Wiceminister Zieliński: "To element podstawowej sprawiedliwości 
oczekiwany od dawna" 

Przez cztery miesiące obowiązywania „ustawy dezubekizacyjnej”, która 
obniżyła świadczenia 38,3 tys. b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
PRL, wydatki zmniejszyły się o 229 mln zł, a w skali roku będą mniejsze, 
niż zakładaliśmy - mówi PAP wiceminister Jarosław Zieliński. 

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1097816,zielinski-ustawa-
dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl.html 

Zieliński: Ustawa dezubekizacyjna dotąd zmniejszyła wydatki o  
229 mln zł,  

15.01.2018, 10:54; Aktualizacja: 15.01.2018, 11:07 

http://poczmanski-wieslaw.blog.pl/
http://poczmanski-wieslaw.blog.pl/2017/12/28/jak-28-lat-po-upadku-prl-skonczyl-sie-komunizm/
https://wpolityce.pl/polityka/376559-prawie-230-mln-zlotych-oszczednosci-dzieki-ustawie-dezubekizacyjnej-wiceminister-zielinski-to-element-podstawowej-sprawiedliwosci-oczekiwany-od-dawna
https://wpolityce.pl/polityka/376559-prawie-230-mln-zlotych-oszczednosci-dzieki-ustawie-dezubekizacyjnej-wiceminister-zielinski-to-element-podstawowej-sprawiedliwosci-oczekiwany-od-dawna
https://wpolityce.pl/polityka/376559-prawie-230-mln-zlotych-oszczednosci-dzieki-ustawie-dezubekizacyjnej-wiceminister-zielinski-to-element-podstawowej-sprawiedliwosci-oczekiwany-od-dawna
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1097816,zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1097816,zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl.html
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http://www.radiomaryja.pl/informacje/j-zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-
dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl/ 

Zieliński: Ustawa dezubekizacyjna dotąd zmniejszyła wydatki o  
229 mln zł 

15 stycznia 2018 12:40/w Informacje, Polska Radio Maryja 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zielinski-Ustawa-dezubekizacyjna-
dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl-4059593.html 

Zieliński: Ustawa dezubekizacyjna dotąd zmniejszyła wydatki o  
229 mln zł 

2018-01-15 10:55 

 
Esbecy szybko nie trafią na wokandy 
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1098276,odwolania-od-obnizenia-
rent-i-emerytur-bylym-funkcjonariuszom-sb.html 

Esbecy szybko nie trafią na wokandy. autor: Bożena Wiktorowska 
17.01.2018, 07:07; Aktualizacja: 17.01.2018, 07:34 

Tylko jedna piąta odwołań dotyczących obniżenia rent i emerytur byłym 
funkcjonariuszom SB trafiła do sądu. Nie wiadomo, kiedy zakończy się 
proces ich rozpatrywania. 

 

Kalumnie dot. inicjatywy ustawodawczej  
https://wpolityce.pl/polityka/376375-totalna-opozycja-murem-za-
esbekami-schetyna-obiecuje-b-szefowi-wsi-przywrocenie-emerytur-
kaminski-wystepuje-na-wiecu-z-okrzykiem-czolem-funkcjonariusze 

Kierownictwo Platformy Obywatelskiej obiecało przywrócenie emerytur 
ludziom dawnej bezpieki PRL. Deklaracja padła podczas spotkania 
Grzegorza Schetyny z Markiem Dukaczewskim i Marianem Janickim. O 
sprawie poinformował sam Janicki podczas protestu byłych esbeków 
przed Sejmem 11 stycznia 2018. 
  

http://www.radiomaryja.pl/informacje/j-zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/j-zielinski-ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl/
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zielinski-Ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl-4059593.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zielinski-Ustawa-dezubekizacyjna-dotad-zmniejszyla-wydatki-o-229-mln-zl-4059593.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1098276,odwolania-od-obnizenia-rent-i-emerytur-bylym-funkcjonariuszom-sb.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1098276,odwolania-od-obnizenia-rent-i-emerytur-bylym-funkcjonariuszom-sb.html
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Policja do walki z obywatelami 
http://wyborcza.pl/7,75968,22900479,policja-do-walki-z-
obywatelami.html 

Ewa Ivanova 
15 stycznia 2018 12:14  

Komenda Stołeczna Policja zamieściła 12 grudnia na Twitterze 
odpowiednio zmontowany filmik. Cel? Zrobić z Obywateli RP 
agresywnych chuliganów i oszołomów. "Dzicz, przemoc, ataki na 
funkcjonariuszy” - tak relacjonował zapis wideo jeden z 
pseudodziennikarskich portali prawicowych. Zdaniem autora, który 
podpisuje się jako WB, widać na nagraniu „ekscesy demonstrantów” i 
„ewidentne przypadki łamania prawa”. „Zobacz szokujący film! Tak 
Obywatele RP „walczą o demokrację” - brzmiał tytuł tekstu.  

 
Czy poseł Brynkus masakruje? 
http://pressmania.pl/posel-prof-jozef-brynkus-masakruje-gen-
dukaczewskiego-ws-ustawy-dezubekizacyjnej/ 

Poseł prof. Józef Brynkus „masakruje” gen. Dukaczewskiego w/s ustawy 
dezubekizacyjnej. 

 

Sprawiedliwość dziejowa w III RP jest konieczna. 
„Ustawa dezubekizacyjna została uchwalona zbyt późno!” – uważa poseł 
Kukiz’15, który jest historykiem i profesorem UP w Krakowie. 

https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/835897,ustawa-dezubekizacyjna-
zostala-uchwalona-zbyt-pozno 

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa 
12.01.2018 23:16. Ostatnia aktualizacja: 13.01.2018 00:01. 

  

http://wyborcza.pl/7,75968,22900479,policja-do-walki-z-obywatelami.html
http://wyborcza.pl/7,75968,22900479,policja-do-walki-z-obywatelami.html
http://pressmania.pl/posel-prof-jozef-brynkus-masakruje-gen-dukaczewskiego-ws-ustawy-dezubekizacyjnej/
http://pressmania.pl/posel-prof-jozef-brynkus-masakruje-gen-dukaczewskiego-ws-ustawy-dezubekizacyjnej/
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/835897,ustawa-dezubekizacyjna-zostala-uchwalona-zbyt-pozno
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/835897,ustawa-dezubekizacyjna-zostala-uchwalona-zbyt-pozno
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Schetyna ramię w ramię z Dukaczewskim. Platforma 
złożyła obietnicę esbekom - zemstę za dezubekizację 
http://niezalezna.pl/214012-schetyna-ramie-w-ramie-z-dukaczewskim-
platforma-zlozyla-obietnice-esbekom-zemste-za-dezubekizacje 

12.01.2018, godz. 20:35,  

Grzegorz Schetyna i kierownictwo Platformy Obywatelskiej, na spotkaniu 
w pomieszczeniach sejmowych, z byłym szefem Wojskowych Służb 
Informacyjnych Markiem Dukaczewskim i byłym szefem Biura Ochrony 
Rządu Marianem Janickim, zobowiązali się do przywrócenia emerytur 
ludziom dawnej bezpieki PRL i rozliczenie za dezubekizację polityków 
PiS-u. 

 
Protest Policji? 
https://www.salon24.pl/u/statystyk/835976,bunt-w-policji-czy-klan-
gliniarzy-da-rade-lepiej-niz-klan-lekarzy 

Bunt w Policji? - czy „klan gliniarzy” da radę lepiej niż „klan lekarzy”? Po 
lekarzach rezydentach żądania płacowe zaczynają wysuwać Policjanci. 

 
Sejm kolumnowy w prokuraturze 
http://zdzislaw1942.bloog.pl/?smoybbtticaid=61a93e 

Sędzia Tuleya donosi do prokuratury na posłów PiS. Mogli popełnić 
przestępstwo.  
Sędzia Igor Tuleya złożył zawiadomienie do prokuratury w/s składania 
fałszywych zeznań przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o 
zeznania wicemarszałka Terleckiego i posłów PiS: Andrzeja Melaka, 
Beaty Mazurek, Macieja Wąsika i Dominika Tarczyńskiego w/s 
głosowania w sali kolumnowej nad budżetem 16 grudnia 2016 roku. O 
sprawie poinformował na Twitterze reporter Radia Zet. 

  

http://niezalezna.pl/214012-schetyna-ramie-w-ramie-z-dukaczewskim-platforma-zlozyla-obietnice-esbekom-zemste-za-dezubekizacje
http://niezalezna.pl/214012-schetyna-ramie-w-ramie-z-dukaczewskim-platforma-zlozyla-obietnice-esbekom-zemste-za-dezubekizacje
https://www.salon24.pl/u/statystyk/835976,bunt-w-policji-czy-klan-gliniarzy-da-rade-lepiej-niz-klan-lekarzy
https://www.salon24.pl/u/statystyk/835976,bunt-w-policji-czy-klan-gliniarzy-da-rade-lepiej-niz-klan-lekarzy
http://zdzislaw1942.bloog.pl/?smoybbtticaid=61a93e
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Trybuna. Na ratunek mundurowym 
http://www.trybuna.info/polska/7403-na-ratunek-mundurowym 

Na ratunek mundurowym, napisane przez Włodzimierz Czarzasty, 
Andrzej Rozenek 
wtorek, 16 styczeń 2018 22:43  

31 zgonów i 250 tysięcy zebranych podpisów. 
Zakończyła się akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy 
przywracającej emerytom mundurowym prawa nabyte. Mieliśmy trzy 
miesiące na zebranie wymaganych 100 tysięcy. Zbiórka była nietypowa, 
zbieraliśmy głównie wśród znajomych i rodzin. Mimo to, udało się zebrać 
prawie 250 tysięcy podpisów, które 11 stycznia, wraz z projektem ustawy, 
zostały przekazane na ręce marszałka Sejmu. 

 
Zieliński. Wierny, lojalny. Człowiek demolka. 
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21969684,jaroslaw-zielinski-
wierny-lojalny-czlowiek-demolka-czy.html 

Jarosław Zieliński: wierny, lojalny, człowiek demolka. Czy wiceminister 
MSWiA jest niezatapialny? Wojciech Czuchnowski, 
16 czerwca 2017, 23:58 

Jarosław Zieliński kolekcjonuje odznaczenia od Straży Granicznej, Służby 
Więziennej i od leśników. Prezes Kaczyński go ceni. Ale szczęścia mu 
brakuje. On ma nadzwyczajną zdolność pakowania nas w kłopoty - mówią 
w PiS. 

 
Erupcja rewolucyjnej propagandy, dr Kowalski o gen. 
Dukaczewskim 
https://wpolityce.pl/polityka/376593-nasz-wywiad-dr-kowalski-gen-
dukaczewski-objezdza-garnizony-i-agituje-przeciwko-rzadowi-dziwie-sie-
ze-minister-kaminski-nie-reaguje 

NASZ WYWIAD. Dr Kowalski: Gen. Dukaczewski objeżdża garnizony i 
agituje przeciwko rządowi. Dziwię się, że minister Kamiński nie reaguje 

http://www.trybuna.info/polska/7403-na-ratunek-mundurowym
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21969684,jaroslaw-zielinski-wierny-lojalny-czlowiek-demolka-czy.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21969684,jaroslaw-zielinski-wierny-lojalny-czlowiek-demolka-czy.html
https://wpolityce.pl/polityka/376593-nasz-wywiad-dr-kowalski-gen-dukaczewski-objezdza-garnizony-i-agituje-przeciwko-rzadowi-dziwie-sie-ze-minister-kaminski-nie-reaguje
https://wpolityce.pl/polityka/376593-nasz-wywiad-dr-kowalski-gen-dukaczewski-objezdza-garnizony-i-agituje-przeciwko-rzadowi-dziwie-sie-ze-minister-kaminski-nie-reaguje
https://wpolityce.pl/polityka/376593-nasz-wywiad-dr-kowalski-gen-dukaczewski-objezdza-garnizony-i-agituje-przeciwko-rzadowi-dziwie-sie-ze-minister-kaminski-nie-reaguje
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Sprawa podburzania pracowników dawnych służb mundurowych z 
czasów PRL przeciwko obecnym władzom będzie się rozwijała. Będzie to 
prowadzone do wiosny czy lata, kiedy będą próbowali wywołać jakieś 
przesilenie — mówi historyk wojskowości dr Lech Kowalski w rozmowie z 
portalem wPolityce.pl. 

 

INFOTEKA NR 3 
PRZEGLĄD MEDIÓW 
(29 01 2018) 

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

Takich ludzi nazywa się dyktatorami 
 https://opinie.wp.pl/prof-andrzej-zoll-kaczynski-decyduje-o-wszystkim-
takich-ludzi-nazywa-sie-dyktatorami-6210756491794561a 

Prof. Andrzej Zoll: Kaczyński decyduje o wszystkim. Takich ludzi nazywa 
się dyktatorami 

EWA KOSZOWSKA  
18-01-2018 (19:24) 

Od lat zajmowałem się wpływem ustrojów na ich prawo karne. 
Przestudiowałem wszystkie znane totalitaryzmy: komunizm, nazizm, 
totalitaryzm włoski. To co robi PiS jest szokująco do nich podobne - mówi 
były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw 
Obywatelskich, w rozmowie z Ewą Koszowską. 

Ewa Koszowska: "Droga Polaków od dyktatury do demokracji 
zakończyła się. Jesteśmy na ścieżce powrotnej" - to pana słowa. Jak 
bardzo się cofnęliśmy? 

Prof. Andrzej Zoll: Bardzo mocno. I co ciekawe, nie nazwałbym tym 
powrotem wygrania wyborów najpierw przez Andrzeja Dudę, potem przez 
PiS. To były demokratyczne wybory. Tu wszystko jest w porządku. 
Natomiast to, co się stało w wyniku tych wyborów, przede wszystkim to, 
co zrobiono w 2015 roku i w późniejszym okresie z Trybunałem 

https://opinie.wp.pl/prof-andrzej-zoll-kaczynski-decyduje-o-wszystkim-takich-ludzi-nazywa-sie-dyktatorami-6210756491794561a
https://opinie.wp.pl/prof-andrzej-zoll-kaczynski-decyduje-o-wszystkim-takich-ludzi-nazywa-sie-dyktatorami-6210756491794561a
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Konstytucyjnym, to jest odejście od demokracji. To, co się wyprawia, jest 
bardzo dla mnie przykre. /…/ 
 
Ustawa o IPN. Zgrzyt w relacjach Polska - Izrael 
http://wyborcza.pl/7,75399,22951218,kryzys-w-stosunkach-polsko-
izraelskich-poszlo-o-ustawe-o-ipn.html  

Kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Poszło o ustawę o IPN i 
"polskie obozy śmierci" 

Michał Wilgocki, Bartłomiej Kuraś,  
Oświęcim 27 stycznia 2018 | 19:27 

Izrael jest oburzony przyjętą przez polski Sejm ustawą o IPN. Premier 
Beniamin Netanjahu nie tylko ją skrytykował, ale także domaga się 
spotkania izraelskiej ambasadorki z Mateuszem Morawieckim. /…/ 

 
Zachowali się przyzwoicie. Prof. Adam Strzembosz broni 
sędziów 
http://wyborcza.pl/7,75398,22936039,strzembosz-o-sedziach-sadu-
najwyzszego-zachowali-sie-przyzwoicie.html 
Wojciech Czuchnowski 23 stycznia 2018, 20:16 

Strzembosz o sędziach Sądu Najwyższego: Zachowali się 
przyzwoicie 

Sędzia Teresa Romer w 1983 r. podjęła decyzję o przywróceniu do pracy 
Jarosława Kaczyńskiego wyrzuconego przez władze za działalność 
opozycyjną. Czy teraz też by została nazwana "sędzią stanu wojennego"? 
- pyta prof. Adam Strzembosz. /…/ 

  

http://wyborcza.pl/7,75399,22951218,kryzys-w-stosunkach-polsko-izraelskich-poszlo-o-ustawe-o-ipn.html
http://wyborcza.pl/7,75399,22951218,kryzys-w-stosunkach-polsko-izraelskich-poszlo-o-ustawe-o-ipn.html
http://wyborcza.pl/7,75398,22936039,strzembosz-o-sedziach-sadu-najwyzszego-zachowali-sie-przyzwoicie.html
http://wyborcza.pl/7,75398,22936039,strzembosz-o-sedziach-sadu-najwyzszego-zachowali-sie-przyzwoicie.html
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O. Ludwik Wiśniewski oskarża  
https://www.tygodnikpowszechny.pl/comment/20019 

OSKARŻAM O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 
15.01.2018 CZYTA SIĘ 11 MINUT 

W Polsce umiera chrześcijaństwo. Wykorzeniają je gorliwi członkowie 
Kościoła. Biskupi milczą, niestety. 

Przed kilkoma miesiącami wysłałem do niemal stu polskich biskupów list, 
w którym starałem się zdefiniować najpilniejsze zadania stojące przed 
polskim Kościołem (tekst listu opublikował „TP” w nr. 22/2017). Pisałem 
go w przekonaniu, że to już mój ostatni głos na temat sytuacji w polskim 
Kościele. W międzyczasie zrozumiałem jednak, że dramat się pogłębia. 
/…/ 

 
Pismo Marszałka Sejmu do Andrzeja Rozenka 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785541158125470&set=a.1
82906811722254.47065.100000088104513&type=3&theater 

Oficjalnie. Projekt, pod którym zebraliśmy 250 tys. podpisów skierowany 
do pierwszego czytania! 

 
Można i tak 
https://www.salon24.pl/u/zbigniewkopczynski/836865,ubeckie-emerytury 
Opublikowano: 17.01.2018 13:16 

Ubeckie emerytury 

Drastyczne obniżenie emerytur byłym pracownikom UB i SB odebrane 
zostało przez nich jako rażąca krzywda. To poczucie doznanej 
niesprawiedliwości jest tak silne, że udzieliło się wielu stojącym kiedyś po 
przeciwnej stronie, w tym kilku prominentnym działaczom Solidarności i 
antykomunistycznego podziemia. 

 

  

https://www.tygodnikpowszechny.pl/comment/20019
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/o-ludwik-wisniewski-op-1313
https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-dom-zamkniety-148136
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785541158125470&set=a.182906811722254.47065.100000088104513&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785541158125470&set=a.182906811722254.47065.100000088104513&type=3&theater
https://www.salon24.pl/u/zbigniewkopczynski/836865,ubeckie-emerytury
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INFOTEKA NR 4 
PRZEGLĄD MEDIÓW 
(05 02 2018) 

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

Wystąpienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
do MSWiA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej 
w sprawie stosowania art. 8a ustawy represyjnej 
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01
.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf  

Pismo zawiera pytania o konkretne algorytmy i kryteria stosowane przez 
MSWiA w trakcie realizacji art. 8a ustawy represyjnej w praktyce. 

 

Odpowiedź MSWiA na wystąpienie Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych w sprawie stosowania art. 8a ustawy 
represyjnej  
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.02
.01_ODPOWIEDZ_MSWiA_na_169_2018_FSSM.pdf 

Z odpowiedzi MSWiA wynika, że pojęcie „krótkotrwała służba” jest w 
Ministerstwie doskonale znane, jednak do zdefiniowania tej 
„krótkotrwałości” żadnych konkretnych kryteriów nie przyjęto, czyli że 
nadal jest ona określana absolutnie dowolnie. 

 

„PORZUĆCIE WSZELKĄ NADZIEJĘ, WY, KTÓRZY MNIE 
PROSICIE” 
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-
mundurowych-
1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9Eph
Sxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.02.01_ODPOWIEDZ_MSWiA_na_169_2018_FSSM.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.02.01_ODPOWIEDZ_MSWiA_na_169_2018_FSSM.pdf
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf
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Taką parafrazą cytatu znad wejścia do piekła ("Porzućcie wszelką 
nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie”) z ”Boskiej komedii” Dantego Alighieri, 
powinna być opatrzona każda odpowiedź wysyłana przez MSWiA do 
represjonowanych emerytów w związku z art. 8a. 

https://fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-
ustawy-represyjnej 

Art. 8a ustawy represyjnej, dający urzędnikowi administracji rządowej 
(Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) prawo arbitralnego, 
jednoosobowego i w pełni uznaniowego decydowania o tym, który z 
byłych policjantów i funkcjonariuszy, objętych tą ustawą, zasługuje na 
emeryturę w pełnym wymiarze, a który nie, jest przepisem absolutnie 
kuriozalnym, nieznanym w państwie o kulturze europejskiej. 
 

Art. 8a, czyli rzecz o miłosierdziu ministra 
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-
mundurowych-1777736369171619/ 
Wojciech Raczuk 1 lutego o 14:27 

Wczoraj otrzymałem decyzję Ministra MSWiA Nr. 63/kadr/18, który 
postanowił odmówić przywrócenia mojej renty inwalidzkiej z kwoty 854 
złotych do dawnej 2866 złotych. Tak to jest w "w rodzinie" mundurowych. 
Nie przyjął moich argumentów i dowodów. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22345849,podczas-
proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html 

Podczas próby zatrzymania zabójcy dostał sześć kul. Dla 
PiS jest esbekiem. Renta 854 zł 
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,22338344,podczas-proby-
zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html 
Jacek Brzuszkiewicz 08 września 2017, 17:30 

Chorąży Wojciech Raczuk w 1982 roku podczas próby zatrzymania 
bezwzględnego zabójcy dostał serię sześciu strzałów z pepeszy w szyję i 
brzuch. Przeżył cudem. Miał 2886 zł renty inwalidzkiej. Od października, 
zgodnie z ustawą "dezubekizacyjną", dostanie 854 zł. 

https://fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-ustawy-represyjnej
https://fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-ustawy-represyjnej
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
https://www.facebook.com/people/Wojciech-Raczuk/100009148366405?hc_ref=ARRFS99mUuaODWrNt9CF9K3Wxr-IgqekSomr0WKsSWZdvyEmHNd6fnsNiGUWQfZU3vE&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916474575334136&id=100009148366405
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22345849,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22345849,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,22338344,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,22338344,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html
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Zaskarżona co czwarta decyzja o dezubekizacji emerytów 
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-
zaskarzenia,810709,s.html 
30 stycznia 2018, 16:08  

Blisko dziesięć tysięcy skarg na obniżenie emerytur i rent na mocy ustawy 
dezubekizacyjnej byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby 
Bezpieczeństwa wpłynęło do ministra spraw wewnętrznych i do sądu. 
Pierwsze procesy już w marcu. 

 

Interpelacja nr16881 w sprawie faktycznego braku 
wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=49D4F736
&view=6 

 

Odpowiedź na interpelację nr 16881 w sprawie 
faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu 
zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.  
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=62E629C7
&view=6 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Jarosław Zieliński 

 

Interpelacja nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej 
odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości 
emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych 
w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F5B2DB4
&view=6 

https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=49D4F736&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=49D4F736&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=62E629C7&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=62E629C7&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F5B2DB4&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F5B2DB4&view=6
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Odpowiedź na interpelację nr 17033 w sprawie 
bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym 
ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent 
rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=656B92C9
&view=6 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Jarosław Zieliński 

 

Karani za nieswoje winy Joanna Augustynowska  
http://joannaaugustynowska.natemat.pl/228751,ustawa-o-deubekizacji-
odebrala-godnosc-wielu-ludziom-sa-karani-za-nieswoje-winy 
01 lutego 2018 
Joanna Augustynowska - Blog 

Ponad 55 tys. osób ukarano na mocy przyjętej przez PiS tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, co do której są poważne wątpliwości, czy została 
uchwalona zgodnie z prawem. Wiele z nich to renciści, wdowy, sieroty lub 
osoby niepełnosprawne, które nie miały nic wspólnego z PRL. Decyzją 
MSWiA obniżono im świadczenia społeczne, a na rozpatrzenie odwołania 
trzeba długo czekać, co stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej. Co na to ministerstwo spraw wewnętrznych? Tłumaczy, że się 
stara, aby każdego wysłuchać... 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=656B92C9&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=656B92C9&view=6
http://joannaaugustynowska.natemat.pl/
http://joannaaugustynowska.natemat.pl/228751,ustawa-o-deubekizacji-odebrala-godnosc-wielu-ludziom-sa-karani-za-nieswoje-winy
http://joannaaugustynowska.natemat.pl/228751,ustawa-o-deubekizacji-odebrala-godnosc-wielu-ludziom-sa-karani-za-nieswoje-winy
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Kogo by tu jeszcze obronić 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/kogo-by-jeszcze-obronic/ 

Roman Kurkiewicz  
28 Sierpień, 2017 

/…/ Dzisiaj nasze milczenie w sprawie dezubekizacyjnej przyniesie 
kolejne opresyjne decyzje tej władzy, za chwilę karane będzie 
nieprzynależenie do PiS. Nie ma zgody na dezubekizację, dekomunizację 
(w zeszłym tygodniu na otwartą debatę w IPN o dekomunizacji, policja 
państwowa na żądanie pracowników policji historycznej nie wpuszczała 
na salę osób chcących wziąć udział w dyskusji – dzisiaj nie wpuszcza, 
jutro będzie wsadzać). Samo z siebie PiS się nie zatrzyma. 

 

31 stycznia 2018 Posiedzenie w Sali Kolumnowej i 
wydarzenia przed Sejmem RP a „sprawa publiczna” 
https://siecobywatelska.pl/obrady-sejmu-a-sprawa-publiczna/ 

Szymon Osowski  

Wydarzenia z 16 grudnia 2016 r. w Sejmie RP przejdą do historii. 
Dostępność informacji o tym, jak przebiegały obrady w Sali Kolumnowej 
oraz co się działo przed budynkiem Sejmu RP ma kluczowe znaczenie 
dla oceny działania władz publicznych. 

  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/kogo-by-jeszcze-obronic/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/roman-kurkiewicz/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2017/08/
https://siecobywatelska.pl/obrady-sejmu-a-sprawa-publiczna/
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KORESPONDENCI NAPISALI 
STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
KOMENDANTÓW POLICJI W LIMANOWEJ 

W dniu 3 lutego 2018 roku w 
Czchowie odbyło się Walne 
Sprawozdawcze Zebranie 
Członków Stowarzyszenia 
Komendantów Policji. Obrady 
zaszczycili Zdzisław Czarnecki, 
Prezydent FSSM RP, Janusz 
Kaczmarczyk, Prezes ZW SEiRP w 
Krakowie oraz nadinsp. w st. 
spocz. Marek Hebda, 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Generałów Policji RP. 
Obrady poprzedziło wręczenie 
okolicznościowych listów 
gratulacyjnych członkom z okazji 
rocznicy urodzin. 
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Sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia za 2017 rok 
przedstawił jego Prezes, Antoni 
Forgiel. Andrzej Mróz, Skarbnik SKP w 
swoim wystąpieniu omówił realizację 
przychodów i wydatków w minionym 
roku a Eugeniusz Dąbrowski, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia działalność Komisji, 
wnioskując o udzielenie Zarządowi 
SKP absolutorium. Przed 
wystąpieniami gości Prezes ZW SEiRP 
w Krakowie wręczył Antoniemu 
Forgielowi i Stanisławowi Smoleniowi, 
Wiceprzewodniczącemu SKP medale 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych „Za wybitne osiągnięcia 
dla SEiRP”. Zebranie wybrało 
delegatów na zbliżający się Kongres 
FSSM RP: Stanisława Smolenia i 
Mariana Grzesika oraz rezerwowego 
Zdzisława Bartulę. 
 
Tekst i zdjęcia Z. Bartula 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 
NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA 

WEJHEROWSKIEGO 

Tradycyjnie już jak co rok, w dniu 20 stycznia 2018 roku odbyło się 
spotkanie Świąteczno - Noworoczne 40 członków Stowarzyszenia wraz z 
rodzinami w restauracji "KREDENS" w Wejherowie, urządzonej 
świątecznie w stylu retro, co sprzyjało przyjaznej, domowej atmosferze. 
Otwierając spotkanie prezes kol. Waldemar Nowoczyn przy lampce 
szampana złożył życzenia noworoczne i serdecznie przywitał 
zaproszonych gości: insp. Beatę Perzyńską, Komendanta Powiatowego 
Policji w Wejherowie, która zabierając głos serdecznie podziękowała za 
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zaproszenie i złożyła Noworoczne życzenia, Hieronima Brzozowiec i 
Erwina Bruggemanna, Wiceprezesów ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni oraz Joannę Jarczak, skarbnik ZW Stowarzyszenia. 

Pani insp. Beata Perzyńska dziękując za zaproszenie złożyła w imieniu 
własnym i kierownictwa życzenia noworoczne, szczególnie zdrowia i 
dobrego samopoczucia. W imieniu ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
życzenia złożył kol. Erwin Bruggemann wiceprezes ZW. 

Przy muzyce, granej na gitarze przez członka Stowarzyszenia kol. 
Zbigniewa Pawłowskiego zaśpiewano kolędy. Po obiedzie, przy kawie i 
cieście przy udziale uczestników i zaproszonych gości śpiewano stare 
piosenki przy akompaniamencie gry na gitarze. Bawiono się w miłej, 
wesołej atmosferze do późnego wieczora. 

 
Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
Zdjęcia - Marek Burzyński 
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KOŁO W KOŚCIERZYNIE 
Zmarł st. chor. w st. spocz. Henryk BRUNIECKI (1935-2018) 

W dniu 30 stycznia 2018 r. w wieku 
82 lat zmarł nasz kolega st. chor. w 
stanie spoczynku Henryk 
Bruniecki. Służbę pełnił od 1958 r. w 
KPMO w Kościerzynie w pionie 
prewencji, ostatnio na stanowiska 
Inspektora ds. Wykroczeń Komendy 
Rejonowej MO w Kościerzynie. Na 
emeryturę odszedł w 1986 r. i 
pomimo dolegliwości zdrowotnych 
włączył się w działalność społeczną. 
Do 2010 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Kościerzyna 
SEiRP KWP w Gdańsku oraz Koła 

SEiRP w Kościerzynie. 

Wyróżniony odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem oraz odznaką 
„Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”. 

W dniu 01 lutego 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych Henryka 
Brunieckiego na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie brali udział 
członkowie Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie oraz bardzo liczna grupa 
członków Koła i środowiska emeryckiego. 

 

Cześć Jego Pamięci 
Koledzy z SEiRP w Kościerzynie 
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Zmarł nadkom. w st. spocz. Mieczysław WAWRZYNIAK (1949–2018) 
Pierwszy Komendant Rejonowy Policji w Kościerzynie 

W dniu 06 stycznia 2018r. w 
wieku 68 lat zmarł nadkom. w 
st. sp. Mieczysław 
Wawrzyniak.  
Kol. Mieczysław Wawrzyniak 
przed wstąpieniem do Milicji 
Obywatelskiej w 1980r. był 
nauczycielem w Szkole 
Podstawowej w Lipuszu. W 
MO pracował w pionie dw. z 
przestępczością gospodarczą, 
w końcu lat osiemdziesiątych 
został kierownikiem tej 
komórki. W 1990 roku został 
powołany na stanowisko 

Komendanta Rejonowego Policji w Kościerzynie Był pierwszym 
Komendantem Policji Kościerzyny po zmianach ustrojowych w Polsce 
po 1989 roku. Funkcję tę pełnił do lipca 1995 roku. Po przejściu na 
emeryturę zaangażował się w działalność społeczną na rzecz lokalnej 
społeczności oraz środowiska emeryckiego. W 2002r. włączył się 
aktywnie w powstanie Oddziału Kościerskiego SEiRP przy KWP w 
Gdańsku oraz w 2008r. Koła w Kościerzynie. W 2013 roku wyróżniony 
Odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem. 

W dniu 10 stycznia 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych na 
cmentarzu parafialnym w Łubianie brali udział członkowie Zarządu Koła 
SEiRP w Kościerzynie, delegacja Komendy Powiatowej Policji w 
Kościerzynie oraz bardzo liczna grupa członków Koła i środowiska 
emeryckiego. 

 

Cześć Jego Pamięci 
Koledzy z Koła w Kościerzynie 
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Zmarł st.asp. w st. spocz. Franciszek STEGART (1951–2018) 
W dniu 17 stycznia 2018r. w wieku 
66 lat zmarł nasz kolega st.asp. w 
st. sp. Franciszek Stegart. 
Franciszek Stegart do Milicji 
Obywatelskiej wstąpił w 1985 roku. 
Służbę rozpoczął w pionie 
prewencji, następnie pracował w 
komórce techników 
kryminalistycznych pionu 
kryminalnego Komendy Rejonowej 
Policji w Kościerzynie. W 1998 roku 
po przejściu na emeryturę podjął 
pracę w firmach ochraniarskich, 
którą kontynuował do końca 2017 
roku. 

Pomimo pracy zawodowej przez cały czas był zaangażowany w 
działalność społeczną na rzecz środowiska emeryckiego. W 2001r. 
włączył się aktywnie w powstanie Oddziału Kościerskiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów przy KWP w Gdańsku oraz w 2008 r. Koła w 
Kościerzynie. W 2013 roku za działalność społeczną na rzecz środowiska 
emerytów i rencistów policyjnych odznaczony Odznaką „Za zasługi dla 
SEiRP” z dyplomem  

W dniu 22 stycznia 2018r. w uroczystościach pogrzebowych Franciszka 
brali udział członkowie Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie oraz bardzo 
liczna grupa członków Koła i środowiska emeryckiego. 

 
Cześć Jego Pamięci 
Koledzy z Koła w Kościerzynie 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
KOŁO MIEJSKIE NR 12 

SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM KOIU ANDRZEJEM 
ROZENKIEM 

Koło Miejskie nr 12 w 
Katowicach przy 
akceptacji Zarządu 

Wojewódzkiego 
SEiRP w Katowicach 
wraz z W-ce 

Przewodniczącym 
SLD - Markiem Balt 

zorganizowało 
05.01.2018 r. w 
Katowicach spotkanie 
z Pełnomocnikiem 

KOIU FSSM RP – Panem Andrzejem 
Rozenek pod hasłem „Obywatelska 
Inicjatywa Ustawodawcza, a Ustawa 
Represyjna z 16.12.2016r. dotycząca 
funkcjonariuszy mundurowych i ich 
rodzin”. 
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście: Posłowie na Sejm RP z Platformy 
Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Mirosława 
Nykiel, Marek Wójcik, Posłanka z 
Nowoczesnej – Monika Rosa, W-ce 
Przewodniczący SLD - Zbigniew 
Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu 
Obrony Demokracji w Katowicach - 
Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej 
Piotrowski, 
W-ce Prezesi ZW SEiRP w Katowicach - 
Mieczysław Skowron, Edward 
Krzysztofik i Prezes Koła Miejskiego 
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SEiRP w Katowicach - Ryszard Purzyński, przedstawiciele Służby 
Więziennej i Straży Granicznej. 

Ogółem było ponad 120 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i 
osoby wspierające. 

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek (Śląski Koordynato Emerytów i 
Rencistów Policyjnych), która oficjalnie przekazała Pełnomocnikowi KOIU 
- Andrzejowi Rozenek ok. 10 tysięcy podpisów. Poinformowała, że wg jej 
wiedzy z woj. śląskiego przekazano ponad 20 tys. podpisów do FSSM RP, 
zaznaczyła jednak, że z pewnością podpisów będzie więcej, gdyż do 10 
stycznia trwa ich sukcesywna wysyłka. 
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Zapraszam do obejrzenia filmu z relacji całego spotkania: 

https://drive.google.com/file/d/1DT1vvP6zT52vJ4344HwNKoRQwCCKtM
v6/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1sOBpfon7C_tQySONP-
6FhE_Gn9PHgPYW/view?usp=drive_web 

 

Zdjęcia ze spotkania w Katowicach 05.01.2018 

 

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych 

https://drive.google.com/file/d/1DT1vvP6zT52vJ4344HwNKoRQwCCKtMv6/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1DT1vvP6zT52vJ4344HwNKoRQwCCKtMv6/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1sOBpfon7C_tQySONP-6FhE_Gn9PHgPYW/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1sOBpfon7C_tQySONP-6FhE_Gn9PHgPYW/view?usp=drive_web
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KOŁO W MYSŁOWICACH 
1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP 
Prezydent Miasta Mysłowice kolejny już raz na łamach lokalnej prasy i nie 
tylko zaapelował do mieszkańców Mysłowic o przekazanie 1% podatku 
dochodowego na rzecz mysłowickich organizacji pozarządowych, w tym 
dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

To bardzo ważny apel, który jak sądzę przyczyni się w praktyce do 
zebrania środków finansowych na rzecz osób potrzebujących. Jak 
zauważył Pan Prezydent, pozytywne działanie w tym kierunku, to przejaw 
lokalnego patriotyzmu. 

Osobiście za przykładem Prezydenta Miasta Mysłowice pragnę zwrócić 
się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z naszego Stowarzyszenia, a 
także przyjaciół naszej organizacji pozarządowej o przekazanie 1 % z 
podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Nr KRS: 0000043188. 

Tekst i foto: Mieczysław Skowron 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
MANIFESTACJA PRZED SEJMEM 11.01.2018 

11.01.2018. Manifestacja przed Sejmem. Podpisy poparcia 
obywatelskiego projektu zmiany ustawy represyjnej zostały złożone w 
Kancelarii Sejmu. 
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Foto: Z. Bartula 

 

Poniżej link z filmem z manifestacji. Jest to prawie godzina oglądania, ale 
warto obejrzeć i wysłuchać przemówień. Być może następnym razem 
będzie nas zdecydowanie więcej. Tylko w jedności siła. Inaczej jesteśmy 
straceni. Kolejne manifestacje będą pod sądami, w czasie pierwszych 
rozpraw. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1YY_V9G5-M&feature=youtu.be 

operator: Sławomir Kowalski 
(więcej informacji wraz z serwisem fotograficznym - na stronie www. FSSM RP) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K1YY_V9G5-M&feature=youtu.be


49 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (68) 2018 

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 NR 93 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 

"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi093 
archiwum od nr 69 
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl 
archiwum do nr 69 
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje 

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi093
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje
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PROGRAM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "SEIRP 2016" 
1. Grupowe ubezpieczenie na życie – link:  

Grupowe ubezpieczenie na życie "Warta Ekstrabiznes Plus". 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OW
U_2015.pdf 

2. Warianty ubezpieczenia – tabele 

 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
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dane kontaktowe: 

Barbara Lachowicz: 

tel.+48 739 009 954, 

e-mail: blachowicz@kdb-brokerzy.pl 

mailto:blachowicz@kdb-brokerzy.pl
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