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 „POWÓD ? , PRETEKST ?, OBAWY ?, URAŻONE AMBICJE ?, ZEMSTA ?, PRZEWRÓT ? „ –    
                                                               część I 

Dlaczego zabieram głos ??? 

W dniu Wigilijnym otrzymałem  pod choinkę – i wielu innych członków ZG SE i RP -  prezent 
„organizacyjny”. Bliżej nie określona, nieformalna grupa  działaczy Prezydium Z.G 
 (i nie tylko).  działając w sposób nieformalny,  bez upoważnienia Zarządu Głównego  
usiłuje poprzez wykorzystanie już zwołanego  uchwałą Zarządu Głównego (w określonym 
celu – wyborczym) Nadzwyczajnego Zjazdu wykorzystać ten Zjazd poprzez specyficzne 
zadziałanie w stylu  „Sali Kolumnowej”  i dokonać swoistego „uporządkowania” spraw 
Stowarzyszenia - oczywiście na swojej zasadzie, według sobie znanych reguł. List z 
„życzeniami” oraz tzw. „APEL do Delegatów” skierowano droga mailowa do 87 członków 
Stowarzyszenia. Trudno tak naprawdę ustalić rzeczywistego autora ,bo kto inny podpisał 
„Życzenia”, ktoś inny podpisał „Apel” (słownictwo typu  „My Król”) a z treści wynika, że 
autorów jest więcej. Z treści owych „dokumentów” wynika wprost , ze autorzy chcą w 
sposób pozastatutowy zmienić charakter Zjazdu – do którego zwołania sami się wprost 
przyczynili. Obrażeni na Zarząd Główny, ze ten w kolegialnym głosowaniu nie przychylił się 
do jednej z propozycji  statutowych, poskładali  rezygnacje z pełnionych funkcji,  na samym 
końcu uczynił to sam Prezes Z.G.  Obraza była tak wielka, ze Przew. Komisji Statutowej 
wycofał sam  ( bez zgody Komisji, w porozumieniu z Prezesem Z.G.) prezentowany -  
do akceptacji Z.G. - projekt Statutu. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem 
natychmiastowym ale po perswazjach członków Z.G.  składający je zgodzili się zarządzać 
bieżącymi sprawami  Stowarzyszenia  do dnia Nadzwyczajnego Zjazdu – 10 lutego.2017. 
Jak widać z powyżej opisanych działań „obrażonych”  owo zarządzanie przyjmuje  wymiar 
i ponadstandardowy i ponadczasowy. Wykorzystują do tego klasyczne, sprawdzone 
metody II- go obiegu  (znamy to prawie wszyscy). To właśnie stało się przyczynkiem 
 do zabrania przeze mnie głosu - po długim okresie milczenia -, które wynikało z chęci 
utrwalania swoistego „pokoju” w bardzo mało ciekawym dla środowiska emeryckiego 
(mundurowego) czasach. Myślę, że okres „dyplomacji”  mamy już poza sobą i czas  
na rzetelny opis rzeczywistości bez względu na to jaka ona jest. W części I – wszej mojego 
artykułu pragnę  dokonać opisu otoczenia zaistniałych zdarzeń, sprawami statutowymi 
zajmę się w części II- giej (lub dalszej),  bo to teoretycznie one były główna przyczyną 
sporów w Z.G.  
Poczytajcie Koleżanki i Koledzy co mam do przekazania i odpowiedzcie sami na pytanie – 
„Przyczyna czy Pretekst” ?, który ma przykryć zupełnie inne podstawy „konfliktu”,  np. 
chęć do uniknięcia odpowiedzialności za  nietrafione decyzje ubezpieczeniowe, przypadki 
samowoli finansowej, chęć do koncentracji „władzy”, wyeliminowanie z procesów 
decyzyjnych osób „niepokornych” itp. Itd. 
Zdaje sobie sprawę, że artykuł będzie obszerny, kilkuczęściowy,  ale nie chcę „po łebkach” 
– szanując czytających – odnieść się do bardzo dziś zagmatwanej i super ważnej , mającej 
znaczenie dla bytu Stowarzyszenia sytuacji. 
   
Zaczynam od  informacji ogólnych bez których zrozumienie tego o czym piszę  byłoby co 
najmniej trudne o ile wręcz niemożliwe. Spełniam tylko to co zapowiedziałem przed 
dwoma laty, że będę wypełniał społecznie  rolę publikatora spraw i zdarzeń SE i RP – jako 
źródło „nie  rządowe”.  
Jadąc na posiedzenie Zarządu Głównego SE i RP do Soczewki miałem wewnętrzne 
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przekonanie, ze będzie ono i dynamiczne ale i logicznie spójne. Sądziłem, że nadchodząca 
burza prawna związana z tzw. „dezubekizacją” stanowić będzie główną płaszczyznę 
dyskusji i postanowień  Z.G. a wszelkie pozostałe, choć istotne sprawy (choćby budżet i 
plany pracy) będą kanwą uzupełniającą istotę tego ważnego znaczeniowo posiedzenia.  
Z wypowiedzi innych członków Z.G. wynikało, ze i Oni na taki sens posiedzenia również 
liczyli. Nawiasem mówiąc przed posiedzeniem zwróciłem się do Prezesa Z.G. aby rozważyć 
zaproszenie na posiedzenie kogoś z prawników ( prof. „Ch”, lub mec. „S” ), którzy do tej 
pory współpracowali ze Stowarzyszeniem opracowując opinie prawne, wzory pozwów  itp. 
 Jak zwykle nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na tą propozycje – ale już jestem do tego 
prawie przyzwyczajony. Posiedzenie Z.G.  zostało dodatkowo ubarwione próbą ukarania 
jednego z członków Z.G, Prezesa Z.W. z………… za swoisty brak spolegliwości polegający na 
nadmiernej – zdaniem wnioskodawcy (ów) -i nieuzasadnionej krytyce  działań Z.G. w tym 
Prezesa, rzekome naruszanie godności członów Z.G oraz naruszanie procedur 
 ( w tym wyborczych)  - mam znowu jakieś dziwne deja vu. Skutek proponowanej kary  
|w zasadzie najbardziej miał uderzyć nie w „winowajcę” ale w Zarząd Wojewódzki. 
Wniosek zmierzał do zawieszenia Go w prawach członka Z.G -czyli nie kara personalna  ale  
kara uderzająca w Z.W. który reprezentował  („winowajca „), w prawo  tego Zarządu do 
udziału przez swojego przedstawiciela w posiedzeniach Z.G. a więc i w dostępie  
do bezpośrednich informacji i możliwości wpływu na decyzje Z.G. Zamierzano wystrzelić 
do wróbla z armaty. Zarząd Główny nie wyraził zgody na zastosowanie takiej kary  a zlecił 
G.K.R –owi przeprowadzenie kontroli wszelkich procedur – w tym wyborczych – w owym 
Z.W i odroczył swoje decyzje do następnego posiedzenia plenarnego- w 2017 r . Sprawy 
dyscyplinarne zakończyły się ukaraniem upomnieniem– jednego z członków Z.G za kolejne, 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniu Z.G, choć stało się to dopiero  
po refleksji wnioskodawców - po krytycznych głosach z Sali - którzy również zamierzali w 
ten sam  ukarać– (zawiesić w prawach członka Z.G) – Zarząd a nie „winowajcę”. 
Ważnym, punktem posiedzenie Z.G było zapoznanie się z wynikami kontroli jakie G.K.R 
przeprowadził (na mój wniosek z marca 2016 r.) w zakresie prawidłowości  działań 
przedstawicieli Prezydium Z.G, w  tym i Prezesa, w sprawie  zmiany ubezpieczyciela ( z PZU 
na Wartę). Ze smutkiem należy stwierdzić, że zasadnicza część zarzutów  i formalnych i 
merytorycznych potwierdziła się wraz z tezą, że zmiana ubezpieczyciela nie była zbyt ( to 
delikatne słowo) korzystna i (niekoniecznie) potrzebna. Szczegółowy protokół z kontroli 
jest w dyspozycji Prezesów  Z.W i Z.O. i od nich członkowie Stowarzyszenia – a zwłaszcza  
ubezpieczeni – mogą się dowiedzieć z jaka „starannością” (sic!!!) część Prezydium Z.G. 
zajmująca się tą sprawą przeprowadziła operacje zmiany ubezpieczyciela. Ze względów  
na interes Stowarzyszenia  zacytuję jedynie najbardziej istotne fragmenty   
tzw. „INFORMACJI”  ( nie protokół) przedstawionej przez G.K.R. – oczywiście nie podaję 
danych personalnych – zwłaszcza osób III – cich.  I tak : 

1. Umowa ubezpieczenia emerytów policyjnych SEiRP 2009 zdaniem Komisji była 
korzystna dla osób objętych umową na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 
grupowego…. Dlatego należało jak najdłużej utrzymywać takie warunki wynikające z 
umowy… W tym czasie również można było czynić rozeznania w firmach 
ubezpieczeniowych… zmierzające do ustalenia lepszych warunków ubezpieczenia 
grupowego…… 
Komisji nie przedstawiono do kontroli materiałów, które wskazywałyby na konieczność 
rozwiązania korzystnej umowy SEiRP 2009 oraz zobowiązania Prezydium lub Zarządu 
Głównego do takiego działania. 
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2. Dnia 19 marca 2015 roku podpisano porozumienie w którym strony( PZU Życie oraz 
SEiRP ) postanawiają rozwiązać umowę grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P 
Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi ( cztery polisy) z dniem 31 marca 2015 roku. Z 
ramienia ZG SEiRP porozumienie podpisali: …….. Z………….. C…………….oraz ………… Z………… 
B……………. 
Poważnym błędem było nie skorzystanie z oferty PZU , który gwarantował Stowarzyszeniu 
zawarcie z PZU Pomoc umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus wraz z 
ubezpieczeniami dodatkowymi na analogicznych warunkach jak dotychczasowa umowa 
ubezpieczeniowa z PZU Życie. 
 
3. Dnia 1 kwietnia 2015 roku podpisano Aneks do umowy grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego typ P Plus oraz ubezpieczeń dodatkowych… Aneks podpisał ……… 
Z……………C…………...(jednoosobowo – uwaga własna)…………. W aneksie potwierdzono, 
 że umowa zostaje rozwiązana w wyniku przeprowadzonych negocjacji. 
Komisja nie widzi potrzeby podpisywania aneksu do umowy ponieważ jej rozwiązanie 
nastąpiło już w dniu 19 marca 2015 roku w podpisanym porozumieniu…… 
Przeprowadzone negocjacje w dniu 01.kwietnia 2015 roku nie miały żadnego znaczenia w 
kwestii rozwiązania umowy. 
 
4. dnia 5 kwietnia 2015 roku PZU Życie oraz SEiRP znowu podpisuje umowę zlecenie 
nr……………... Umowa jest zdaniem Komisji sporządzona korzystnie dla Zleceniobiorcy…….. 
brak jest przesłanych drogą elektroniczną zasad wynagrodzenia za świadczenie zleconych 
usług zapisanych w załączniku nr 1 oraz zasady prawidłowego wykonywania zleconych 
czynności zapisanych w załączniku nr 2. Stanowi o tym zapis $ 7 Umowy zlecenia. Brak 
informacji co się dalej stało z podpisaną umową oraz materiałami informacyjnymi 
przesłanymi drogą elektroniczną. Umowę podpisał ………… Z…………  C……………..oraz 
……………. Z…………… P……………… (brak kontrasygnaty Skarbnika – uwaga własna)……….  
Jak wyjaśnił …………. Z…………….. C……………. podpisanie "nowej umowy zlecenia" w której 
okres ważności był określony do końca 2015 roku było konieczne. SEiRP mogło nie 
otrzymywać ……środków finansowych. Wnioski nasuwają się same: Jeżeli istniało 
zagrożenie nie otrzymywania środków finansowych od PZU Życie po rozwiązaniu umowy  
z dniem 31.03 2013roku to dlaczego podpisano takie porozumienie w dniu 19 marca 2015 
roku?............ ZG zmniejszył w ten sposób swoje środki o odprowadzany podatek. 
 
6. W czasie kiedy obowiązuje podpisana umowa zlecenie z dnia 05. kwietnia 2015 
roku o której mowa wyżej, ………..Z…………C…………… oraz  Z………… P    ………..    
(bez kontrasygnaty Skarbnika – uwaga własna)  podpisują umowę brokerską w dniu 
 20 kwietnia 2015 roku z KDB B……….. wraz z pełnomocnictwem, które podpisuje tylko 
……………. Z…………….C………….….  ( jednoosobowo – uwaga własna) 
Zdaniem Komisji dwukrotne podpisanie w krótkim okresie czasu dwóch dokumentów 
(Porozumienie i Aneks) dotyczących rozwiązania umowy grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego typ P Plus nie było dobrym rozwiązaniem zwłaszcza, że w umowie SEiRP 
2009 w &8 stwierdza się, że wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek strony umowy z propozycją zmian 
potwierdziło by zarazem fakt która strona jest zainteresowana zmianą. Na podstawie 
przedstawionych do kontroli materiałów nie można jednoznacznie ustalić która strona umowy 
pierwsza wystąpiła z propozycją jej rozwiązania.   Umowa nadal mogła obowiązywać !!!  
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7  ………….. Dnia 20 kwietnia 2015 r…..zostaje podpisana umowa brokerska pomiędzy SEiRP 
oraz KDB B……………. Podpisy w imieniu SEiRP złożyli: ……..Z…….C…….. oraz 
………….Z……..P………………..(brak kontrasygnaty Skarbnika- uwaga własna) . W tym samym 
dniu SEiRP udzieliło pełnomocnictwa KDB B…………… do wykonywania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych związanych z prowadzeniem obsługi brokerskiej …….. 
Pełnomocnictwo podpisane przez ………..Z…………C …….. (jednoosobowo – uwaga własna) 
ważne jest bezterminowo. 

Zdaniem Komisji w umowie brokerskiej brakuje zobowiązania do zwrotu w określonym 
terminie wszelkich materiałów przekazanych przez Zamawiającego, a w szczególności 
pełnomocnictwa…… że posiada ona kapitał zakładowy w wysokości 5 000 złotych 
( pięć tysięcy złotych)……… pytanie jaką polisę ubezpieczeniową posiada broker  
od odpowiedzialności cywilnej…… W umowie brokerskiej nie jest określone zadanie 
zawierania i wykonywania umów grupowego ubezpieczenia członków…… W umowie 
brokerskiej powinien być jednoznaczny określony przedmiot umowy…… Do kontroli nie 
przedstawiono materiałów dotyczących realizacji zobowiązań wynikających z umowy 
brokerskiej jak również zadań wynikających z pełnomocnictwa.. 
 

         UWAGA !   poniżej  Wyjaśnienia ustne oraz dokumenty okazane  G.K.R.  przez  
…………Z  ……………....C   ……………..…..  : 

b) ZG SE i RP na posiedzeniu  (12.10.2015 – Legionowo) całkowicie pominął rozliczenia KDB 
B………..z realizacji końcowych negocjacji……..(bo nie miał takich szans z uwagi na 
limitowany przez KDB i Prezydium Z.G zakres informacji - uwaga własna) ……. 
Przedstawiając tylko jedną ofertę ubezpieczeniową członkowie Z.G nie mieli możliwości 
ocenienia pozostałych propozycji ( o ile takie były)…….. Komisja zwróciła uwagę na 
wypowiedz pani I…….B……..-W………. przedstawiciela KDB B……… na posiedzeniu ZG ….dniu 
12 października 2015 roku na którym przekazała informację, która nie jest zgodna z treścią 
ustawy…..   ( tu następuje szeroki komentarz G.K.R. – uwaga własna) 
d) Pismo Prezesa ZG SEiRP ( brak daty sporządzenia pisma oraz liczby dziennika pisma) do 
Dyrektora Generalnego Sprzedaży Korporacyjnej PZU  

 
e) Z przedstawionych do kontroli materiałów z posiedzenia Prezydium ZG oraz ZG SEiRP 
faktycznie nie wynika jakie opracowania programów ubezpieczeniowych wykonano, jakie 
oferty przedstawiły wymienione ilościowo Towarzystwa Ubezpieczeniowe łącznie  
z wykonaniem analizy ofert. Czy opracowanie programu ubezpieczeniowego było  
w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą. Jeżeli były uzgodnienia to kiedy i jakie? Czy SEiRP posiada 
dokumenty potwierdzające uzgodnienia.? 
 Jak odniosły się do propozycji trzech ofert zainteresowane Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
o których mowa w protokole posiedzenia Prezydium. 
 
8. Umowa generalna zawarta dnia 25 luty 2016 roku pomiędzy SEiRP a Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie "Warta" przy udziale KDB B………….. która dotyczy zawierania i 
wykonywania umów ubezpieczenia grupowego na życie członków Stowarzyszenia. Umowę 
podpisał ……… Z……………C…………..  (Jednoosobowo – uwaga własna) 
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I KWINTESENCJA  „INFORMACJI” dla  Z.G. z KONTROLI G.K.R 
 
Reasumując należy stwierdzić: 
1. Sposób rozwiązania umowy ubezpieczenia " Program Ubezpieczenia Emerytów 
Policyjnych SEiRP 2009 nie był realizowany racjonalnie. Świadczą o tym dwa razy 
podpisane dokumenty ( Porozumienie z dnia 19,03 2015 r do umowy grupowego 
ubezpieczenia pracowniczego oraz aneks do grupowego ubezpieczenia pracowniczego ), 
 
2. Komisji nie przedstawiono do kontroli materiałów ,które wskazywały by na konieczność 
rozwiązania korzystnej umowy . 

Sporządzając  w marcu 2016 r. wniosek do G.K.R. uczyniłem to ze swoistego poczucia 
bezsilności. Konsekwentne decyzje odmowne na prośby o jasne przedstawienie stanu 
rokowań z ubezpieczycielami, w tym odmowa zwołania posiedzenia Z.G. na ten temat, 
pokrętne wyjaśnienia z kim, jak, gdzie itp.  i czy w ogóle z kimś oprócz „Warty”  
negocjowano, w świetle kontroli G.K.R. jest zupełnie czytelne. 
Zarząd Główny był i miał być odsunięty od czynności zmiany ubezpieczyciela. O wszystkim 
dowiedzieliśmy się już po fakcie zerwania umowy z P.Z.U. i po zawarciu umowy z „Wartą”. 
Przedstawiony „materiał” to jedynie powierzchowny obraz sytuacji ale jak już 
wspomniałem Prezesi ZW/ZO dysponują pełnym protokołem i do nich ubezpieczeni winni  
się zwracać o ewentualne wyjaśnienia.. Samym zainteresowanym pozostawiam ocenę  
działań pod kątem ich celowości i sposobu reprezentowania ich interesów przez 
zobowiązane podmioty. 
Pragnę tylko przypomnieć, że po raz pierwszy informowałem o wątpliwościach co do 
spraw ubezpieczeniowych  w X.2015 r  (OBI OLSZTYN nr 10/2015) gdzie zadałem Prezesowi 
Z.G. szczegółowe pytania na które – jak zwykle – Prezes Z.G. nie odpowiedział a w tym 
samym numerze zajął się zwykłym „laniem wody”  a następnie „załatwił” – z pomocą 
Prezydium -  odmownie mój wniosek o zwołanie posiedzenia Z.G. Dopiero teraz, po roku 
czasu i kontroli G.K.R. jest w miarę jasny obraz sytuacji. Mimo to jest jedna niewiadoma, 
kto i jak odpowie za zaistniałe zdarzenia. Na to G.K.R.  w  zasadzie nie odpowiedziało – 
 a więc ? 

Na tym problem „ubezpieczeniowy” chwilowo zawieszam  bo być może obraz zdarzeń 
pomoże w rozwikłaniu tajemnicy  „wojny” o pełnię „ władzy”  jaka miała miejsce na 
ostatnim posiedzeniu Z.G.  Bo to ta -  (i to wyłącznie) - sprawa jest kanwą problemów 
statutowych. Wrócę do tematu przy sprawach statutowych bo  w tle są również znaczące 
pieniądze z ubezpieczeń, to chyba około 80 % budżetu SE i RP. Co Uczynić aby zapewnić 
„Centrali”  (jedno ???  czy wieloosobowej) nieskrępowaną swobodę decyzyjną .  
Jak zamydlić oczy symbolami rzekomej demokracji aby członkowie uwierzyli w swoja 
„ważność”  ( patrz np. Sejm i propozycja PiS – u powołania  „szefa Opozycji” – jaka  to 
piękna idea  !!!) , jak wygasić „niepokornych”, jak uregulować struktury aby były 
spolegliwe itp. itd.   Nasze nieformalne „Kierownictwo” już się odezwało w we 
wspomnianych „Życzeniach” i „Apelu do Delegatów”  - czas więc na odpowiedź pokazując 
prawdziwe oblicze tych propozycji – ale to już w części II – giej (lub następnej).            C.d.n. 

 

Leszek Orkisz – Prezes Z.O. w Słupsku, członek Zespołu Statutowego  ZG.SE i RP.  
(28.12.2016 


