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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie 
prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz 
warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: 

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:1,6, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

 materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest 
publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o 
autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu 
Wojewódzkiego lub Okręgowego, 

 odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i 
autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów. 

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, SĄD 
NAJWYŻSZY. IZBA PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH 
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Bardzo ważne wyroki kasacyjne NSA z art. 8a: 

1. Wyrok NSA I OSK 1464/19 z 13.12.2019r. 

2. Wyrok NSA I OSK 1895/19 z 13.12.2019r.  

Link do tekstów w/wyroków:  

http://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego 

 

W dniu 19.02.2020 odbędzie się rozprawa (III UZP 11/19) ws kryterium 
„pełnienia służby na rzecz państwa totalitarnego” 

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pra
cy 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zwrócił się do Sądu Najwyższego z 
dwoma pytaniami prawnymi w sprawie dotyczącej obniżenia 
emerytur mundurowych. 
Pytania zostały zarejestrowane pod sygn. akt III UZP 11/19. Pytania 
wpłynęły do SN w dniu 19 grudnia 2019 roku. Treść pytań: 
1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" 

określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone 
ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje 

http://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1332-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy


6 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (91) 2020 

spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w 
wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i 
formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., 
potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w 
trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być 
oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod 
kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących 
reżimowi komunistycznemu? 

2) W przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb 
w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i 
formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do 
przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy 
skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec 
funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, 
któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie 
art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) 

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie pyta, kiedy TK wyda 
orzeczenie ws. dezubekizacji 
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/301139898-Sedzia-pyta-kiedy-TK-wyda-
orzeczenie-ws-dezubekizacji.html. 

Izabela Kacprzak - Prezes warszawskiego sądu pyta, kiedy Trybunał 
wyda istotne orzeczenie. A apelacje nakazują wydawać wyroki. 

Skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska od dwóch lat 
nie wydaje wyroku w sprawie zgodności z konstytucją ustawy 
dezubekizacyjnej, sądy powinny wydawać wyroki w sprawach 
funkcjonariuszy bez czekania na Trybunał. Polska musi gwarantować 
prawo do rzetelnego i szybkiego procesu – uznał gdański Sąd Apelacyjny 

https://www.rp.pl/Dezubekizacja/301139898-Sedzia-pyta-kiedy-TK-wyda-orzeczenie-ws-dezubekizacji.html
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/301139898-Sedzia-pyta-kiedy-TK-wyda-orzeczenie-ws-dezubekizacji.html
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i nakazał toruńskiemu sądowi odwiesić sprawę o obniżenie emerytury 
byłej funkcjonariuszki. To kolejny sygnał płynący z sądów, że nie ma 
zgody na bezczynność Trybunału. 

Ustawa dezubekizacyjna rządu PiS weszła w życie pod koniec 2016 r. 
Obniża emeryturę i rentę do kwoty najniższego świadczenia ZUS 
każdemu funkcjonariuszowi, który choć jeden dzień przepracował w 
organach bezpieczeństwa PRL w służbie „na rzecz totalitarnego 
państwa". IPN wyliczył, że pracowało tak ok. 40 tys. byłych 
funkcjonariuszy (z czego w SB, jak szacuje Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, zaledwie 2–3 tys. osób). Do tej grupy wrzucono 
m.in. lekarzy, techników łączności, „borowików", pracowników 
administracyjnych, jak sekretarki czy magazynierzy. 

Po obniżkach emerytur tysiące świadczeniobiorców oddało sprawy do 
sądów, jednak orzecznictwo zablokowało wysłanie z sądu w Warszawie 
pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. W efekcie sprawy były 
masowo zawieszane. Od tego roku, jak pisała „Rz", tylko w nielicznych 
sprawach zaczęły zapadać wyroki. Zniecierpliwieni bezczynnością 
Trybunału sędziowie oceniają ustawę dezubekizacyjną pod kątem 
zgodności m.in. z prawem UE, któremu polskie prawo podlega. Wskazują 
także na fakt, że zmniejszenie emerytury musi wiązać się z konkretnymi 
czynami przestępczymi danej osoby, a więc np. dławienie przez 
funkcjonariusza opozycji czy Kościoła – tego decyzje MSWiA nie 
zawierają. 

Tuż przed świętami warszawski sąd, który ma do rozpatrzenia największą 
liczbę wniosków byłych funkcjonariuszy, zażądał od Trybunału 
Konstytucyjnego wskazania daty wydania orzeczenia w sprawie ustawy 
dezubekizacyjnej. Podobne pytanie do prezes Trybunału skierował 
wcześniej także gdański sąd. 

Sędziowie wyrażają sprzeciw, bo przed sobą mają tragedię konkretnych 
ludzi. Do rozstrzygnięcia mają sprawy, w których wnioskodawcy mają 80 
czy 90 lat. Oczekiwanie na prawomocny wyrok dla tych ludzi, nie czarujmy 
się, równa się „skazaniu" na śmierć – mówi nam jeden z sędziów, prosząc 
o anonimowość. 
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Gdański Sąd Apelacyjny nie uzyskał konkretnej odpowiedzi od Trybunału, 
a jedynie ogólną, że „Skład orzekający nie podjął jeszcze decyzji o 
terminie rozpoznania sprawy". Zdecydował więc, że w tej sytuacji uchyla 
zawieszenie sprawy funkcjonariuszki, której zmniejszono emeryturę i 
nakazuje sądowi w Toruniu wydać wyrok. Jak wyjaśnia mec. Aleksandra 
Chołub, która specjalizuje się w sprawach zdezubekizowanych „Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku podkreślił, że jedną z zasad konstytucyjnych jest 
prawo obywatela do sądu, zaś sprawa winna zostać rozstrzygnięta w 
rozsądnym terminie". Tym bardziej że sprawa w Trybunale „dotyczy sfery 
zabezpieczenia społecznego osób w podeszłym wieku, dla których – 
również z uwagi na wiek i stan zdrowia – gwarancje wynikające z art. 6 
EKPCz mają szczególnie istotne znaczenie" (prawo do rzetelnego 
procesu – przyp. aut.). 

Sądową drogę dla funkcjonariuszy, których dotknęła ustawa rządu PiS, 
może utorować orzeczenie, które zapadnie 19 lutego w Sądzie 
Najwyższym w składzie trzyosobowym. Rozpatrzy on bowiem pytania 
prawne, jakie skierował do niego w grudniu Sąd Apelacyjny w 
Białymstoku. Sąd pyta, czy kryterium służby na rzecz totalitarnego 
państwa „powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i 
ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności 
człowieka służących reżimowi komunistycznemu" czy też wystarczy 
„formalna przynależność"? Białostocki sąd stawia i drugie pytanie: jeśli 
wystarczy formalna przynależność, to czy „skutkuje ponownym 
obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów 
bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono 
świadczenie emerytalne"? (tzw. pierwsza ustawa dezubekizacyjna, którą  

Orzeczenie Sądu Najwyższego pozwoli apelacjom w kraju wydawać 
prawomocne wyroki wobec funkcjonariuszy, bez oczekiwania na wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Źródło: Rzeczpospolita 
Link do pełnej informacji:  

http://www.seirp.pl/sad-najwyzszy_-rozprawa-ws-kryterium---sluzby-na-
rzecz-pa%C5%84stwa-totalitarnego-  

http://www.seirp.pl/sad-najwyzszy_-rozprawa-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-pa%C5%84stwa-totalitarnego-
http://www.seirp.pl/sad-najwyzszy_-rozprawa-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-pa%C5%84stwa-totalitarnego-
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SEJMOWA KOMISJA DS. PETYCJI ODRZUCA 
ODPOWIEDŹ MSWIA 

dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7 - 15) 

http://nszzp.pl/aktualnosci/sejmowa-komisja-ds-petycji-odrzuca-dwie-
odpowiedzi-mswia-na-dezyderaty/ 

19 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji 
poświęcone rozpatrzeniu odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na dezyderaty sformułowane przez Komisję na podstawie 
petycji wniesionych do Sejmu przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów 

Link do pełnego tekstu: 

Informacja o odrzuceniu odpowiedzi MSWiA 

http://nszzp.pl/aktualnosci/sejmowa-komisja-ds-petycji-odrzuca-dwie-odpowiedzi-mswia-na-dezyderaty/
http://nszzp.pl/aktualnosci/sejmowa-komisja-ds-petycji-odrzuca-dwie-odpowiedzi-mswia-na-dezyderaty/
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Sejmowa%20Komisja%20ds%20Petycji%20odrzuca%20odpowied%C5%BA%20MSWiA%20dezyderat%20nr%20195%20w%20sprawie%20termin%C3%B3w%20i%20koszt%C3%B3w%20realizacji%20wyroku%20Trybuna%C5%82u%20Konstytucyjnego%20z%20dnia%2030%20pa%C5%BAdziernika%202018%20r.%20(sygn.%20akt%20K%207%20-%2015).docx
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ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIA SĄDÓW 
OKRĘGOWYCH O ZAWIESZENIU 

POSTĘPOWAŃ PRZECIWKO DYREKTOROWI 
ZER MSWIA O WYSOKOŚĆ EMERYTUR I RENT 
OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ Z DNIA 

16 GRUDNIA 2016 R. 
Poniżej zamieszczamy, pięć autorskich opracowań projektów zażaleń do 
Sądu Apelacyjnego na postanowienia Sądu Okręgowego o zawieszeniu 
postępowania. Jednocześnie informujemy, że wzory są jedynie 
propozycją i nie gwarantują skuteczności zażalenia w każdej sprawie. 

Sądy Okręgowe zawieszają postępowania powołując się na pytania 
prawne zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu: 

Przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XIII 1U 326/18 w 
postanowieniu z dnia 24 stycznia 2018 r., w przypadku emerytur i rent 
mundurowych: 
a. art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy 

z 18 lutego 1994 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji (…),w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w 
zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji 
ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo 
odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą 
regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania 
obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, 
niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie 
części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę 
po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich 
dyskryminacją; 
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b. art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji są zgodne z art. 2, 
art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 
119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób 
i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy 
spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia. 

Przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XIII 11007/18, w 
postanowieniu z dnia 27 maja 2019 r., w przypadku policyjnych rent 
rodzinnych: 
a. art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),w brzmieniu 
nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - z art. 2, art. 32 ust. 
1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - w zakresie 
w jakim na nowo kształtują wysokość renty rodzinnej osób 
uprawnionych do tego świadczenia, pomimo znacznego upływu czasu 
od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez członka 
ich rodziny i w zakresie w jakim przerzucają na uprawnionych do tego 
świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po 
którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej podjął współpracę i 
czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz 
niepodległości Państwa Polskiego; 

b. art. 24a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) 
w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 
(…) - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w zw. z 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - chociaż różnicuje wysokość renty 
rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu Policji poprzez wprowadzenie 
w art. 24a ust. 2 regulacji ustawowej ograniczającej wysokość tej renty 
z pominięciem wypracowanej wysługi emerytalnej a w szczególności 
wynikającej ze służby członka rodziny uprawnionego do renty po dniu 
31 lipca 1990 r. i z pominięciem zwiększenia wysokości emerytury w 
związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą, co 
powoduje nierówne traktowanie uprawnionych do renty rodzinnej w 
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stosunku do tych, którzy pobierają świadczenie po funkcjonariuszach, 
którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po 31 lipca 1990 r. 

Kolejność czynności po otrzymania Postanowienia Sądu Okręgowego o 
zawieszeniu postępowania: 

1. Należy dokładnie zanotować datę otrzymania Postanowienia, gdyż na 
złożenie zażalenia mamy jedynie tydzień od tej daty. 

2. Jeżeli otrzymaliśmy Postanowienie wraz z uzasadnieniem, należy 
przystąpić do sporządzenia zażalenia. 

3. Jeżeli natomiast otrzymaliśmy Postanowienie bez uzasadnienia, 
należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia 
postanowienia  

Link do wzoru wniosku: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20o%20
sporz%C4%85dzenie%20i%20dor%C4%99czenie%20uzasadnienia
%20postanowienia.docx 

4. Po otrzymaniu uzasadnienia Postanowienia Sądu Okręgowego o 
zawieszeniu postępowania, w ciągu tygodnia od daty otrzymania 
należy złożyć zażalenie. 

Wzory zażaleń (linki do wyszczególnionych w treści wzorów): 

1. Wzór zażalenia w sprawie emerytury policyjnej dla osób, które pełniły 
służbę przed i po 1990 roku. 

2. Wzór zażalenia w sprawie emerytury policyjnej, dla osób, które pełniły 
służbę do 1990 roku. 

3. Wzór zażalenia dla kobiet, które przebywały na urlopie macierzyńskim 
bądź wychowawczym do 1990 roku oraz pełniły służbę po roku 1990. 

4. Wzór zażalenia dla kobiet, które przebywały na urlopie macierzyńskim 
bądź wychowawczym do 1990 roku oraz nie pełniły służby po roku 
1990. 

5. Wzór zażalenia w sprawie policyjnej renty rodzinnej. 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20o%20sporz%C4%85dzenie%20i%20dor%C4%99czenie%20uzasadnienia%20postanowienia.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20o%20sporz%C4%85dzenie%20i%20dor%C4%99czenie%20uzasadnienia%20postanowienia.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20o%20sporz%C4%85dzenie%20i%20dor%C4%99czenie%20uzasadnienia%20postanowienia.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/1.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20%20do%20S%C4%85du%20%20Apelacyjnego%20na%20Postanowienie%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20zawieszaj%C4%85cego%20post%C4%99powanie%20w%20sprawie%20emerytury%20policyjnej%2C%20dla%20os%C3%B3b%20%20kt%C3%B3re%20pracowa%C5%82y%20%20przed%20i%20po%201990%20roku..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/1.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20%20do%20S%C4%85du%20%20Apelacyjnego%20na%20Postanowienie%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20zawieszaj%C4%85cego%20post%C4%99powanie%20w%20sprawie%20emerytury%20policyjnej%2C%20dla%20os%C3%B3b%20%20kt%C3%B3re%20pracowa%C5%82y%20%20przed%20i%20po%201990%20roku..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/2.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20do%20S%C4%85du%20%20Apelacyjnego%20na%20Postanowienie%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20zawieszaj%C4%85cego%20post%C4%99powanie%20%20dla%20emeryt%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20pe%C5%82nili%20s%C5%82u%C5%BCb%C4%99%20do%201990%20roku..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/2.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20do%20S%C4%85du%20%20Apelacyjnego%20na%20Postanowienie%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20zawieszaj%C4%85cego%20post%C4%99powanie%20%20dla%20emeryt%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20pe%C5%82nili%20s%C5%82u%C5%BCb%C4%99%20do%201990%20roku..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/3.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20dla%20kobiet%2C%20kt%C3%B3re%20przebywa%C5%82y%20na%20urlopie%20macierzy%C5%84skim%20-%20wychowawczym%20do%201990%20roku%20oraz%20pelni%C5%82y%20s%C5%82u%C5%BCb%C4%99%20po%20roku%201990..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/3.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20dla%20kobiet%2C%20kt%C3%B3re%20przebywa%C5%82y%20na%20urlopie%20macierzy%C5%84skim%20-%20wychowawczym%20do%201990%20roku%20oraz%20pelni%C5%82y%20s%C5%82u%C5%BCb%C4%99%20po%20roku%201990..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/4.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20dla%20kobiet%2C%20kt%C3%B3re%20przebywa%C5%82y%20na%20urlopie%20macierzy%C5%84skim%20-%20wychowawczym%20do%201990%20roku%20i%20nie%20pe%C5%82ni%C5%82y%20s%C5%82u%C5%BCby%20po%20roku%201990..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/4.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20dla%20kobiet%2C%20kt%C3%B3re%20przebywa%C5%82y%20na%20urlopie%20macierzy%C5%84skim%20-%20wychowawczym%20do%201990%20roku%20i%20nie%20pe%C5%82ni%C5%82y%20s%C5%82u%C5%BCby%20po%20roku%201990..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/4.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20dla%20kobiet%2C%20kt%C3%B3re%20przebywa%C5%82y%20na%20urlopie%20macierzy%C5%84skim%20-%20wychowawczym%20do%201990%20roku%20i%20nie%20pe%C5%82ni%C5%82y%20s%C5%82u%C5%BCby%20po%20roku%201990..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/5.%20Wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20do%20S%C4%85du%20%20Apelacyjnego%20na%20Postanowienie%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20zawieszaj%C4%85cego%20post%C4%99powanie%20w%20sprawie%20policyjnej%20renty%20rodzinnej.docx
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Warszawa, 16 grudnia 2019 

Dziś minęły trzy lata od 
uchwalenia ustawy represyjnej. 
Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar 
śmiertelnych. To blisko 1000 
represjonowanych, którzy z 
przyczyn naturalnych umarli, nie 
doczekawszy sprawiedliwości. 
To około 50 tysięcy 
funkcjonariuszy i 
funkcjonariuszek, oraz ich 
rodzin, którzy poprzez 

zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej zostali okradzeni z należnych 
im świadczeń i bezprawnie nazwani oprawcami, zbrodniarzami i 
bandytami. 

W trzecią rocznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Koalicyjny 
Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem wniósł do laski marszałkowskiej 
projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 
Sensem tego projektu jest natychmiastowe przywrócenie emerytom 
mundurowym pełnego uposażenia emerytalnego, przeliczonego według 
współczynnika 2,6 za CAŁY okres służby (również za służbę przed 1990 
rokiem). 

Tego dnia odbyła się również w Senacie RP konferencja zatytułowana 
„Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, 
możliwości zmiany”. Organizatorem tego wydarzenia był Koalicyjny Klub 
Parlamentarny Nowa Lewica Razem i Federacja Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP. Mogliśmy skorzystać z gościnności Senatu dzięki 
zaangażowaniu i wielkiej pomocy wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-
Staneckiej i wicemarszałka Senatu RP, Michała Kamińskiego.  

Konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić wraz z przewodniczącym 
FSSM Zdzisławem Czarneckim, rozpoczęliśmy od wyświetlenia 
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wstrząsającego filmu dokumentalnego w reż. Andrzeja Dziedzica pt. „Listy 
śmierci”. Następnie w imieniu represjonowanych wystąpili: Mirosław 
Gawor, Grażyna Biskupska, Ewa Macek, Tatiana Aksamit, Dariusz 
Jasiński, Grażyna Piotrowicz oraz w formie wcześniej nagranego 
wystąpienia Vincent V. Severski. 
Głos zabrali też znamienici goście: Adam Bodnar (RPO), Henryk Majewski 
(były minister SWiA) Marek Dukaczewski (były szef WSI) Leszek Szreder 
(Stowarzyszenie Generałów Policji RP) Krzysztof Balcer (NSZZ 
Policjantów). 
Odczytano też listy, które do obradujących skierowali minister Andrzej 
Milczanowski i minister Janusz Zemke. Wystąpili parlamentarzyści: 
wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska), posłowie i 
posłanki Lewicy: Wiesław Szczepański, Joanna Senyszyn, Hanna Gil-
Piątek, Monika Pawłowska, Paweł Krutul. Koalicję Obywatelską 
reprezentowali: Ewa Kołodziej, Mirosław Suchoń. 
Następnie na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Włodzimierz 
Czarzasty i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformowali o 
wynikach konferencji oraz o złożeniu przez Klub Parlamentarny Nowa 
Lewica Razem projektu ustawy cofającej skutki ustawy represyjnej z 2016 
r. oraz ustawy z 2009 r. Na koniec wszyscy udali się pod Sejm, gdzie 
rozpoczęła się przygotowana przez FSSM demonstracja. Pod Sejmem 
głos zabrali wszyscy wyżej wspomniani oraz przewodniczący Obywateli 
RP Paweł Kasprzak, poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, senator KO Jerzy 
Fedorowicz oraz generałowie Adam Rapacki i Tadeusz Frydrych. 
Jak widzicie, Lewica dotrzymała słowa. Projekt ustawy opatrzony 
wymaganą liczbą podpisów został złożony. Będziemy też zabiegać o 
uchwalenie analogicznego projektu przez Senat RP, który w tej sprawie 
powinien skorzystać z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej. 
Obiecuję, że nie jest to koniec naszej aktywności. Będziemy 
wykorzystywać każdą okazję, by upominać się o przywrócenie świadczeń 
emerytom mundurowym. Będziemy też aktywnie działać w Parlamencie, 
korzystając z ustanowionego niedawno Zespołu Parlamentarnego ds. 
Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy. Pamiętamy i 
będziemy pamiętać o Waszej krzywdzie! 
Andrzej Rozenek 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 30. 
Przegląd mediów – 27. 12. 2019 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Niech IPN przedstawi konkretnym ludziom dowody 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1443043,ipn-
ustawa-dezubekizacyjna-
emerytury.html?fbclid=IwAR3M3Fjf63hyiUzispNNnKnhZNdzFt9yavkK9R
W_R16r5eaRbBSc7HaAJeM. 

Paulina Nowosielska, 05 12 2019 

Lewica chce zmian w ustawie dezubekizacyjnej. "Niech IPN przedstawi 
konkretnym ludziom dowody". To będzie test dla opozycji, czy potrafi 
dyskutować na trudne tematy i dochodzić do wspólnych wniosków – 
mówią autorzy projektu postępowania konkretnego funkcjonariusza, 
pełniącego służbę w okresie PRL. 

 

Jeden minister zabrał mu emeryturę, drugi oddał, a 
kolejny znów zabrał 
http://supernowosci24.pl/pis-realizuje-wlasna-ustawe-dezubekizacyjną 

By Redaktor on 16 11 2019. 

PIS realizuje własną ustawę dezubekizacyjną Jeden minister zabrał mu 
emeryturę, drugi oddał, a kolejny znów zabrał. Bronisław Buniowski był w 
czasach PRL-u funkcjonariuszem MO, dokładnie służył w ZOMO. Nie 
wypiera się tego, ale na przypisywanie mu dowodzenia akcją 
pacyfikacyjną w kopalni „Wujek” się nie godzi. – Nie dowodziłem tą akcją 
i są na to dokumenty – podkreśla. Na podstawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej najpierw kierujący resortem MSWiA, Mariusz 
Błaszczak, odebrał Bronisławowi Buniowskiemu sporą część emerytury. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1443043,ipn-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury.html?fbclid=IwAR3M3Fjf63hyiUzispNNnKnhZNdzFt9yavkK9RW_R16r5eaRbBSc7HaAJeM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1443043,ipn-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury.html?fbclid=IwAR3M3Fjf63hyiUzispNNnKnhZNdzFt9yavkK9RW_R16r5eaRbBSc7HaAJeM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1443043,ipn-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury.html?fbclid=IwAR3M3Fjf63hyiUzispNNnKnhZNdzFt9yavkK9RW_R16r5eaRbBSc7HaAJeM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1443043,ipn-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury.html?fbclid=IwAR3M3Fjf63hyiUzispNNnKnhZNdzFt9yavkK9RW_R16r5eaRbBSc7HaAJeM
http://supernowosci24.pl/pis-realizuje-wlasna-ustawe-dezubekizacyjn%C4%85
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Ten jednak odwołał się od tej decyzji i to skutecznie – kolejny minister, 
Jarosław Zieliński stwierdził, że pan Bronisław nie podlega ustawie 
dezubekizacyjnej. Jednak już „za chwilę” minister Mariusz Kamiński uznał, 
że… jednak podlega! 

 

Bo zaczynała w sekretariacie SB. 
https://nowosci.com.pl/bo-zaczynala-w-sekretariacie-sb-aleksandra-
cholub-reprezentuje-w-sadzie-pokrzywdzonych-druga-
dezubekizacja/ar/c1-14620555. 

Małgorzata Oberlan, 30 11 2019 

„Bo zaczynała w sekretariacie SB”: Aleksandra Chołub reprezentuje w 
sądzie pokrzywdzonych "drugą dezubekizacją". Toruńska adwokat 
Aleksandra Chołub reprezentuje w sądach tych, którym „druga 
dezubekizacja” odebrała pieniądze i godność. Na sądowych ścieżkach 
reprezentuje Pani nie tylko emerytowanego policjanta Mariana Szłapę, 
który przez 20 lat ścigał bandytów, ale „zgrzeszył” początkiem kariery w 
SB (jego historię opisywaliśmy na stronie 16 - w Magazynie Nowości). W 
sprawach zapadły (nieprawomocne) wyroki nakazujące przywrócenie 
świadczeń. 

 

Jesteście ofiarami transformacji 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/615678,rpo-adam-
bodnar-byli-funkcjonariusze-lewica.html. 

16 12 2019 

Bodnar do byłych funkcjonariuszy: Jesteście ofiarami transformacji. 
Państwo jako grupa zawodowa są ofiarami transformacji, bo nie na to się 
państwo polskie umówiło z państwem w 1990 roku - mówił do 
emerytowanych funkcjonariuszy RPO Adam Bodnar podczas debaty nad 
ustawą, która obniżyła emerytury i renty za okres "służby na rzecz 
totalitarnego państwa". 
 

https://nowosci.com.pl/bo-zaczynala-w-sekretariacie-sb-aleksandra-cholub-reprezentuje-w-sadzie-pokrzywdzonych-druga-dezubekizacja/ar/c1-14620555
https://nowosci.com.pl/bo-zaczynala-w-sekretariacie-sb-aleksandra-cholub-reprezentuje-w-sadzie-pokrzywdzonych-druga-dezubekizacja/ar/c1-14620555
https://nowosci.com.pl/bo-zaczynala-w-sekretariacie-sb-aleksandra-cholub-reprezentuje-w-sadzie-pokrzywdzonych-druga-dezubekizacja/ar/c1-14620555
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/615678,rpo-adam-bodnar-byli-funkcjonariusze-lewica.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/615678,rpo-adam-bodnar-byli-funkcjonariusze-lewica.html
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Chcemy przywrócić wszystkim mundurowym, którym 
odebrano ich prawa emerytalne, to co im się należy 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1442424,lewica-ustawa-dezubekizacyjna-mundurowy.html. 

01 12 2019 

Lewica ma gotowy projekt ustawy, która cofnęłaby rozwiązania zawarte w 
tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Chcemy przywrócić wszystkim 
mundurowym, którym odebrano ich prawa emerytalne, to co im się należy 
- powiedział PAP poseł Lewicy Andrzej Rozenek zasiadający w 
parlamentarnym zespole ds. zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 
i żołnierzy. Lewica ma gotowy projekt ustawy - poinformował. 

 

Dostałam zawału mózgu, przestaliśmy płacić czynsz, 
ponieważ brakowało nam pieniędzy na opłaty, lekarstwa, 
jedzenie. 
http://twojenowinki.pl/lol/93931/malzenstwo-emerytow-popelnilo-
samobojstwo-po-obnizeniu-emerytury-nie-bylo-ich-stac-na-
zycie.html?fbclid=IwAR2LV9TxRabP0aXO63s64qOXAUUsaYILrkTwTlK
S878vC75rLFMgqnmEQkQ. 

Małżeństwo emerytów popełniło samobójstwo po obniżeniu emerytury. 
Nie było ich stać na życie. Rząd pod hasłami „dezubekizacji” odbiera 
osobom w podeszłym wieku emerytury, pozostawiając ich bez środków do 
życia. Ci, którzy nie mają nikogo, kto mógłby im pomóc, wybierają 
samobójstwo. Właśnie na nie zdecydowała się para emerytów. 

 

  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1442424,lewica-ustawa-dezubekizacyjna-mundurowy.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1442424,lewica-ustawa-dezubekizacyjna-mundurowy.html
http://twojenowinki.pl/lol/93931/malzenstwo-emerytow-popelnilo-samobojstwo-po-obnizeniu-emerytury-nie-bylo-ich-stac-na-zycie.html?fbclid=IwAR2LV9TxRabP0aXO63s64qOXAUUsaYILrkTwTlKS878vC75rLFMgqnmEQkQ
http://twojenowinki.pl/lol/93931/malzenstwo-emerytow-popelnilo-samobojstwo-po-obnizeniu-emerytury-nie-bylo-ich-stac-na-zycie.html?fbclid=IwAR2LV9TxRabP0aXO63s64qOXAUUsaYILrkTwTlKS878vC75rLFMgqnmEQkQ
http://twojenowinki.pl/lol/93931/malzenstwo-emerytow-popelnilo-samobojstwo-po-obnizeniu-emerytury-nie-bylo-ich-stac-na-zycie.html?fbclid=IwAR2LV9TxRabP0aXO63s64qOXAUUsaYILrkTwTlKS878vC75rLFMgqnmEQkQ
http://twojenowinki.pl/lol/93931/malzenstwo-emerytow-popelnilo-samobojstwo-po-obnizeniu-emerytury-nie-bylo-ich-stac-na-zycie.html?fbclid=IwAR2LV9TxRabP0aXO63s64qOXAUUsaYILrkTwTlKS878vC75rLFMgqnmEQkQ
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Po prostu ciężko żyć ze świadomością represji ze strony 
państwa, któremu się służyło. 
http://gazetasledcza.pl/2019/08/aby-nie-oszalec-albo-nie-utopic-sie-w-
wodzie-trzeba-znalezc-swoja-wewnetrzna-strefe-odpoczynku-i-
ucieczki/#.Xe0HK-hKjIU. 
Anna Ruszczyk, 6 08 2019 

Aby nie oszaleć albo nie „utopić się w wódzie” trzeba znaleźć swoją 
„wewnętrzną strefę odpoczynku i ucieczki”. Ciężko żyć ze świadomością 
represji ze strony państwa, któremu się służyło. 

 

Czujemy się okradzeni. Chcemy doczekać sprawiedliwości 
https://warszawa.onet.pl/warszawa-protest-bylych-pracownikow-sluzb-
mundurowych-ws-tzw-ustawy-
dezubekizacyjnej/r6fqdby?utm_source=www.facebook.com_viasg_warsz
awa&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&ut
m_v=2 

Byli pracownicy służb mundurowych w proteście przed Sejmem: czujemy 
się okradzeni. Przed sejmem odbył się w poniedziałek protest byłych 
pracowników służb mundurowych ws. tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która 
obniżyła ich świadczenia emerytalno-rentowe. - Służyliśmy Polsce. 
Czujemy się okradzeni. Chcemy doczekać sprawiedliwości - mówili 
protestujący. 

 

  

http://gazetasledcza.pl/2019/08/aby-nie-oszalec-albo-nie-utopic-sie-w-wodzie-trzeba-znalezc-swoja-wewnetrzna-strefe-odpoczynku-i-ucieczki/#.Xe0HK-hKjIU
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https://warszawa.onet.pl/warszawa-protest-bylych-pracownikow-sluzb-mundurowych-ws-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej/r6fqdby?utm_source=www.facebook.com_viasg_warszawa&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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https://warszawa.onet.pl/warszawa-protest-bylych-pracownikow-sluzb-mundurowych-ws-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej/r6fqdby?utm_source=www.facebook.com_viasg_warszawa&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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Czwarty rok walczę o swoje prawa 
http://wyborcza.pl/10,82983,25413262,byl-funkcjonariuszem-sb-i-
wspolpracowal-z-opozycja-czwarty.html#S.strefa_ogladania-K.C-B.5-
L.1.videogruby. 

Dorota Roman, Weronika Fabjańska, 14 11 2019 

Był funkcjonariuszem SB i współpracował z opozycją: Czwarty rok walczę 
o swoje prawa. Warszawski sąd przywrócił emeryturę byłemu 
funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa. Decydującym argumentem 
była jego współpraca i wspieranie opozycji w latach 80. 

 

Dlaczego zdradzono Krystynę Jakubiak 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/krystyna-jakubiak-historia-
kariery-w-policji-i-walka-o-
emeryture/jz8vlpg?fbclid=IwAR00uNMICIs4Juo1WiXAMnfMKGrVwKPqx
RGLxLV5r4HeS-Pgd3s8U-OS4pg. 

21 12 2019 

Kryśka, której "Pershing" się kłaniał. Dlaczego zdradzono Krystynę 
Jakubiak. Kryśkę znali wszyscy. Policjanci uwielbiali z nią pracować, a 
„Pershing” i pozostali gangsterzy czuli do niej prawdziwy respekt. Dziś nikt 
nie rozumie więc, dlaczego potraktowano ją tak bezlitośnie. 
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Głodowa emerytura. Szokująca prawda o wysokości 
świadczeń osób dotkniętych ustawą represyjną! 
https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-
prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-
represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_s
ource=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOO
pzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8 

03 12 2019 

Głodowa emerytura. Szokująca prawda o wysokości świadczeń osób 
dotkniętych ustawą represyjną! Mirosław Liszka na swoim profilu na 
Facebooku zamieścił „emeryturę”, którą otrzymuje po przepracowaniu 34 
lat w służbach mundurowych. W grudniu dostał 1.165 złotych i grosz. 

 

Miał bardzo dobrą opinię wśród swoich podwładnych. 
Policjant z „krwi i kości”, doskonale znający się na 
przepisach prawa. 
https://igiifp.github.io/assets/files/ARCH%20012%20Janek.pdf. 

Relacja dotycząca tragicznie zmarłego kolegi z garnizonu 
zachodniopomorskiego. Relacjonował jego najlepszy kolega. W dniu 6 
stycznia 2017 r. zmarł tragicznie nasz kolega. Miał 54 lata. Nazwiemy go 
„Janek Wiśniewski”, ponieważ nie chcemy, aby jego rodzina poniosła 
nieprzewidziane konsekwencje. Janek był emerytowanym, wysokiej rangi 
oficerem polskiej Policji. Janek w środowisku, gdzie pracował, a także 
będąc na emeryturze cieszył się dużym zaufaniem. Był odpowiedzialnym, 
sumiennym, sypiącym dowcipami, dobry kolegą, nie tylko przełożonym. 
Miał bardzo dobrą opinię wśród swoich podwładnych. Policjant z „krwi i 
kości”, doskonale znający się na przepisach prawa. Poświęcił swoje całe 
życie III RP. Pozostawił w wielkim smutku żonę, córkę i matkę. Janek 
załamał się tym, że po raz kolejny zabiorą mu ciężko wypracowaną 
emeryturę policyjną. 

 

https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOOpzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8
https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOOpzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8
https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOOpzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8
https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOOpzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8
https://www.wiesci24.pl/2019/12/03/glodowa-emerytura-szokujaca-prawda-o-wysokosci-swiadczen-osob-dotknietych-ustawa-represyjna/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR14a_ygJalS62pztM7nw5KWJvJMoIOOpzoAsClk8sBeNRK7znkWlD3kIx8
https://igiifp.github.io/assets/files/ARCH%20012%20Janek.pdf
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W tym czasie w blisko 900 przypadkach sądy umorzyły 
postępowania, bo tylu skarżących się funkcjonariuszy 
zmarło. 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/blisko-900-osob-nie-doczekalo-
decyzji-sadow-ws-
dezubekizacji/d4b2hnb?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadom
osci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&ut
m_v=2. 

Magdalena Gałczyńska, 29 11 2019 

Blisko 900 osób nie doczekało decyzji sądów ws. dezubekizacji. Od 
początku 2017 r., gdy w życie weszła ustawa dezubekizacyjna, odwołania 
od decyzji o odebraniu części emerytur złożyło ponad 24 tys. osób. W 
znacznej części przypadków sądy zawieszają te postępowania – wszystko 
dlatego, że w lutym 2018 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafiło pytanie 
prawne w tej sprawie. TK do dziś nie wyznaczył nawet terminu rozprawy. 
W tym czasie w blisko 900 przypadkach sądy umorzyły postępowania, bo 
tylu skarżących się funkcjonariuszy zmarło. 

 

Nie byłem żadnym esbekiem. 
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25477364,wychowawca
-wiezienny-z-niepelnosprawnym-synem-z-obnizona-
emerytura.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_ca
mpaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR2ZAYlAr8UKPzbzIIoFiTmY
7MqaFcajr3FCuBMSjC1OCP3jEG5hRhcmayM.  
Paweł Wojciechowski, 7 12 2019 

Wychowawca więzienny z niepełnosprawnym synem i obniżoną 
emeryturą. "Nie byłem żadnym esbekiem". Ustawa dezubekizacyjna. 
Witold Kowalski w urzędzie paszportowym PRL przepracował ponad dwa 
lata, odszedł na własną prośbę. Potem przez ponad 20 lat był 
wychowawcą więziennym z wyróżnieniami. Dziś, na emeryturze, 
wychowuje niepełnosprawnego syna. Jak tysiące innych emerytów służb 
mundurowych walczy o przywrócenie pełnej emerytury. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/blisko-900-osob-nie-doczekalo-decyzji-sadow-ws-dezubekizacji/d4b2hnb?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/blisko-900-osob-nie-doczekalo-decyzji-sadow-ws-dezubekizacji/d4b2hnb?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/blisko-900-osob-nie-doczekalo-decyzji-sadow-ws-dezubekizacji/d4b2hnb?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/magdalena-galczynska
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https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25477364,wychowawca-wiezienny-z-niepelnosprawnym-synem-z-obnizona-emerytura.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR2ZAYlAr8UKPzbzIIoFiTmY7MqaFcajr3FCuBMSjC1OCP3jEG5hRhcmayM
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25477364,wychowawca-wiezienny-z-niepelnosprawnym-synem-z-obnizona-emerytura.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR2ZAYlAr8UKPzbzIIoFiTmY7MqaFcajr3FCuBMSjC1OCP3jEG5hRhcmayM
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Nie chcemy umierać w upokorzeniu i gniewie 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25433265,protestuja-
przed-sadem-nie-chcemy-umierac-w-upokorzeniu-
i.html?fbclid=IwAR1Ja1LfCMZD45N4gPswYsJfD9Xvc92LEwhJalMlXYed
t6Eqq_cu7SR4Wbw. 

Agnieszka Dobkiewicz 21 listopada 2019 

Mundurowi protestują przed sądem: "Nie chcemy umierać w upokorzeniu 
i gniewie". Przed Sądem Okręgowym w Świdnicy protestują emeryci i 
renciści służb mundurowych. "Nie chcemy umierać w upokorzeniu i 
gniewie" - piszą w petycji złożonej w czwartek do prezesa sądu. 

 

Powinien pan dostać w twarz  
https://www.rp.pl/Lewica/191219910-Klotnia-poslow-o-dezubekizacje-
Powinien-pan-dostac-w-twarz.html. 
11 12 2019 

Kłótnia posłów o dezubekizację. "Powinien pan dostać w twarz". - Jeżeli 
pan powiedział rzeczywiście o gen. (Gromosławie) Czempińskim "kat", to 
powinien pan dostać w twarz za to - mówił w Polsat News poseł Lewicy 
Andrzej Rozenek do Jacka Ozdoby z PiS w czasie dyskusji na temat 
ustawy dezubekizacyjnej na antenie Polsat News. 
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https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25433265,protestuja-przed-sadem-nie-chcemy-umierac-w-upokorzeniu-i.html?fbclid=IwAR1Ja1LfCMZD45N4gPswYsJfD9Xvc92LEwhJalMlXYedt6Eqq_cu7SR4Wbw
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25433265,protestuja-przed-sadem-nie-chcemy-umierac-w-upokorzeniu-i.html?fbclid=IwAR1Ja1LfCMZD45N4gPswYsJfD9Xvc92LEwhJalMlXYedt6Eqq_cu7SR4Wbw
https://www.rp.pl/Lewica/191219910-Klotnia-poslow-o-dezubekizacje-Powinien-pan-dostac-w-twarz.html
https://www.rp.pl/Lewica/191219910-Klotnia-poslow-o-dezubekizacje-Powinien-pan-dostac-w-twarz.html
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Jestem za tym, aby tych komunistów ukarać i zabrać im 
emerytury. 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/rozszerzenie-ustawy-
dezubekizacyjnej-na-wojsko-posel-solidarnej-polski-mam-
nadzieje/?ref=kafle&fbclid=IwAR1keDjcs-
TUFT8GjPk3OHdua2FOHfIJ9rSmRtKjQ3LUYRGRUU_NGoTMG-Q. 

16 12 2019 

Rozszerzenie ustawy dezubekizacyjnej na wojsko? Poseł Solidarnej 
Polski: mam nadzieję. Prawo i Sprawiedliwość rozważa możliwość 
rozszerzenia ustawy dezubekizacyjnej. W programie "Polityka na Ostro" 
Janusz Kowalski z Solidarnej Polski poinformował, że rozszerzenie 
miałoby dotknąć "zbrodniarzy z wywiadu wojskowego i całej agentury". - 
Jestem za tym, aby tych komunistów ukarać i zabrać im emerytury - dodał 
polityk Zjednoczonej Prawicy. 

 

Teraz nazywa się mnie bandytą… 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/teraz-nazywa-sie-
mnie-bandyta-a-wiekszosc-kierownictwa-stolecznej-policji-to-moi-
wychowankowie/?fbclid=IwAR1lFoigtADcpdks15XA7L2NWgrKaeER_oo
_1ivr3KcqIZPKsfFhQYifpOE. 

16 12 2019 

"Teraz nazywa się mnie bandytą, a większość kierownictwa stołecznej 
policji to moi wychowankowie". Państwo jako grupa zawodowa są ofiarami 
transformacji, bo nie na to się państwo polskie umówiło z państwem w 
1990 roku - mówił do emerytowanych funkcjonariuszy RPO Adam Bodnar 
podczas debaty nad ustawą, która obniżyła emerytury i renty za okres 
"służby na rzecz totalitarnego państwa". 

 

  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/rozszerzenie-ustawy-dezubekizacyjnej-na-wojsko-posel-solidarnej-polski-mam-nadzieje/?ref=kafle&fbclid=IwAR1keDjcs-TUFT8GjPk3OHdua2FOHfIJ9rSmRtKjQ3LUYRGRUU_NGoTMG-Q
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/rozszerzenie-ustawy-dezubekizacyjnej-na-wojsko-posel-solidarnej-polski-mam-nadzieje/?ref=kafle&fbclid=IwAR1keDjcs-TUFT8GjPk3OHdua2FOHfIJ9rSmRtKjQ3LUYRGRUU_NGoTMG-Q
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/rozszerzenie-ustawy-dezubekizacyjnej-na-wojsko-posel-solidarnej-polski-mam-nadzieje/?ref=kafle&fbclid=IwAR1keDjcs-TUFT8GjPk3OHdua2FOHfIJ9rSmRtKjQ3LUYRGRUU_NGoTMG-Q
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/rozszerzenie-ustawy-dezubekizacyjnej-na-wojsko-posel-solidarnej-polski-mam-nadzieje/?ref=kafle&fbclid=IwAR1keDjcs-TUFT8GjPk3OHdua2FOHfIJ9rSmRtKjQ3LUYRGRUU_NGoTMG-Q
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/teraz-nazywa-sie-mnie-bandyta-a-wiekszosc-kierownictwa-stolecznej-policji-to-moi-wychowankowie/?fbclid=IwAR1lFoigtADcpdks15XA7L2NWgrKaeER_oo_1ivr3KcqIZPKsfFhQYifpOE
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/teraz-nazywa-sie-mnie-bandyta-a-wiekszosc-kierownictwa-stolecznej-policji-to-moi-wychowankowie/?fbclid=IwAR1lFoigtADcpdks15XA7L2NWgrKaeER_oo_1ivr3KcqIZPKsfFhQYifpOE
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/teraz-nazywa-sie-mnie-bandyta-a-wiekszosc-kierownictwa-stolecznej-policji-to-moi-wychowankowie/?fbclid=IwAR1lFoigtADcpdks15XA7L2NWgrKaeER_oo_1ivr3KcqIZPKsfFhQYifpOE
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-16/teraz-nazywa-sie-mnie-bandyta-a-wiekszosc-kierownictwa-stolecznej-policji-to-moi-wychowankowie/?fbclid=IwAR1lFoigtADcpdks15XA7L2NWgrKaeER_oo_1ivr3KcqIZPKsfFhQYifpOE


25 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (91) 2020 

Ustawa dezubekizacyjna jest niesprawiedliwa 
http://romualdkalwa.neon24.pl/post/152196,ustawa-dezubekizacyjna-
jest-niesprawiedliwa. 

Ustawa dezubekizacyjna jest niesprawiedliwa. Chyba trzeba to wreszcie 
powiedzieć. Często krytykuje polskojęzyczne media, ale w tym wypadku 
portal Onet.pl, który opisuje sprawę policjantki Krystyny Jakubiak, ma 
rację. Ta policjantka walczyła z przestępczością zorganizowaną. 
Pracowała m.in. z Piotrem Wróblem, który zwerbował „Masę”. Wsadziła 
do więzienia Pershinga, współpracowała z DEA (amerykańską rządową 
agencją antynarkotykową), a po wejściu ustawy dezubekizacyjnej dostała 
emeryturę w wysokości 1700 zł, dlatego, że przez jakiś czas pracowała w 
SB, jako maszynistka. To podważa wiarę w państwo. 

 

Dopiero odwołanie do Centralnej Komisji Weryfikacyjnej i 
pozytywna druga weryfikacja dała możliwość podjęcia 
służby w Policji, i co myślicie, że przyjmowano nas z 
otwartymi rękami 
https://www.facebook.com/andrzej.machowski1/posts/253571727313226
5, Andrzej Machowski. 

Komentarze umieszczone pod artykułem w Rzeczpospolitej zmusiły mnie 
do refleksji osobistej, jako odpowiedź na zarzut czytelnika, że weryfikacja 
w 1990 roku funkcjonariuszy służb dokonywana przez „sądy była tylko 
formalnością”. Szanowny Człowieku, aby coś komentować, to należy mieć 
wiedzę. Tytułem wyjaśnienia, to nie były sądy, tylko komisje składające 
się z działaczy opozycyjnych, a obecnie posłów PIS i nie tylko. I nie była 
to formalność, bo tylko nieliczna grupa została pozytywnie zweryfikowana. 

 

  

http://romualdkalwa.neon24.pl/post/152196,ustawa-dezubekizacyjna-jest-niesprawiedliwa
http://romualdkalwa.neon24.pl/post/152196,ustawa-dezubekizacyjna-jest-niesprawiedliwa
https://www.facebook.com/andrzej.machowski1/posts/2535717273132265
https://www.facebook.com/andrzej.machowski1/posts/2535717273132265
https://www.facebook.com/andrzej.machowski1?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAm862b9ZgwEemH1DWfP3SXh7rsZIDCaUJHNa5T1waS87IjTXRGGf6Yjrb2VivjSqDZsORaTHDHb1fp&hc_ref=ARQbmg2mMT22KKCE8TfDqqgit-ggQgfVX06EnrIgGBAmDNk8NyTz8m2qvi6pS5wjLQc
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Mam tylko nadzieję, że sędziowie, którzy uchylili 
zawieszenie mojej sprawy, nie będą mieli z tego powodu 
postępowań dyscyplinarnych 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25546361,szef-
zabezpieczenia-pielgrzymki-jana-pawla-ii-wygral-z-
mswia.html?fbclid=IwAR3PLCVD5dqn3rkpq8HRzvE8ra8qlxhseaailonmQ
ufK8YWzHsVy5FbtqPQ. 

Marcin Pietraszewski 26 12 2019 

Szef zabezpieczenia pielgrzymki Jana Pawła II wygrał z MSWiA. Sąd: 
Konstytucja jest najważniejsza. Katowicki sąd uznał, że nie ma sensu czekać na 
decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności ustawy 
dezubekizacyjnej, i nakazał podjąć zawieszone postępowanie dotyczące 
młodszego inspektora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który przed laty dowodził 
zabezpieczeniem pielgrzymki Jana Pawła II do Sosnowca. - Stosowanie 
konstytucji nie jest zastrzeżone wyłącznie do Trybunału Konstytucyjnego - 
podkreślili sędziowie. 

 

...skarżący podczas realizacji spraw wielokrotnie podejmował 
czynności związane z zatrzymaniem przywódców i członków 
zorganizowanych grup przestępczych niejednokrotnie z 
narażeniem życia i zdrowia... 
www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-
wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html Art.8a: Decyzja 
Ministra SWiA uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie 

/…/ Po przeanalizowaniu akt administracyjnych sprawy Sąd uznał, że organ nie 
dokonał wystarczających ustaleń faktycznych w celu jednoznacznego 
wykazania, czy charakter służby narażający skarżącego na utratę zdrowia i życia 
mógł być uznany za szczególnie uzasadniony przypadek. Organ nie 
przeprowadził osobowych źródeł dowodowych, co w tych okolicznościach ma 
wpływ na wynik sprawy. 

 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25546361,szef-zabezpieczenia-pielgrzymki-jana-pawla-ii-wygral-z-mswia.html?fbclid=IwAR3PLCVD5dqn3rkpq8HRzvE8ra8qlxhseaailonmQufK8YWzHsVy5FbtqPQ
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25546361,szef-zabezpieczenia-pielgrzymki-jana-pawla-ii-wygral-z-mswia.html?fbclid=IwAR3PLCVD5dqn3rkpq8HRzvE8ra8qlxhseaailonmQufK8YWzHsVy5FbtqPQ
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25546361,szef-zabezpieczenia-pielgrzymki-jana-pawla-ii-wygral-z-mswia.html?fbclid=IwAR3PLCVD5dqn3rkpq8HRzvE8ra8qlxhseaailonmQufK8YWzHsVy5FbtqPQ
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25546361,szef-zabezpieczenia-pielgrzymki-jana-pawla-ii-wygral-z-mswia.html?fbclid=IwAR3PLCVD5dqn3rkpq8HRzvE8ra8qlxhseaailonmQufK8YWzHsVy5FbtqPQ
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/181-art-8a-decyzja-ministra-swia-uchylona-przez-wojewodzki-sad-administracyjny-w-warszawie.html
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Nie chcieliśmy rozgłosu, nie budowaliśmy na przeszłości 
swojej legendy 
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/612690,krzysztof-
keski-ustawa-dezubekizacyjna-emerytura.html. 

Paulina Nowosielska, 13 11 2019 

Esbek, który współpracował z Kościołem. Ustawa dezubekizacyjna 
pozbawiła go znacznej części emerytury. Ustawa dezubekizacyjna 
pozbawiła go znacznej części emerytury, choć właśnie takich jak on miała 
chronić. 

 

Szczęśliwy będę dopiero wtedy, gdy Tadek doczeka się 
sprawiedliwości 
http://wyborcza.pl/7,155287,25412973,warszawski-sad-bezlitosny-dla-
pis-ustawy-dezubekizacyjnej-wygral.html#S.main_topic-K.C-B.1-
L.1.duzy. 

Leszek Kostrzewski, 17 11 2019 

Warszawski sąd bezlitosny dla ustawy dezubekizacyjnej. Kolejny 
poszkodowany wygrał sprawę i może odzyskać świadczenie. PiS obniżył 
emeryturę funkcjonariuszowi, który przekazywał tajne dokumenty bezpieki 
"Solidarności" i Kościołowi. Sąd właśnie uznał, że obniżka była 
bezprawna. 

 

  

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/612690,krzysztof-keski-ustawa-dezubekizacyjna-emerytura.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/612690,krzysztof-keski-ustawa-dezubekizacyjna-emerytura.html
http://wyborcza.pl/7,155287,25412973,warszawski-sad-bezlitosny-dla-pis-ustawy-dezubekizacyjnej-wygral.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy
http://wyborcza.pl/7,155287,25412973,warszawski-sad-bezlitosny-dla-pis-ustawy-dezubekizacyjnej-wygral.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy
http://wyborcza.pl/7,155287,25412973,warszawski-sad-bezlitosny-dla-pis-ustawy-dezubekizacyjnej-wygral.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy
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Sądy omijają ustawę 
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/312229968-MSWiA-blokuje-sprawe-
emerytury-gen-
Janickiego.html?fbclid=IwAR01ca_kCtBg9mbE769bV1M3yewtgK4706rdj
kt3SgPiK2irKlfi4QLc4gw 
23 12 2019 

MSWiA blokuje sprawę emerytury gen. Janickiego. MSWiA pisze do Sądu 
w Krakowie, by nie wydawał wyroku w sprawie obniżonej emerytury 
byłego szefa BOR. 

 

Oboje znaleźli się na liście 12 osób, za którymi wstawił się 
Komendant Główny Policji. Nieskutecznie 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1444137,funkcjonariusze-esbek-wysokosc-emerytur-nsa-
wyrok.html. 
Paulina Nowosielska, 12 12 2019 

Naczelny Sąd Administracyjny po stronie funkcjonariuszy. NSA uchyla 
decyzje ministra w sprawie emerytur. Wczorajsze wyroki Naczelnego 
Sądu Administracyjnego otwierają drogę byłym funkcjonariuszom do 
przywrócenia poprzednich wysokości emerytur. Są też wykładnią dla 
WSA, które wydawały sprzeczne orzeczenia. 

 

Faktycznie poziom większości tych świadczeń, 
pobieranych przez 80., 90-letnich ludzi to 1000-1100 zł 
https://www.prawo.pl/kadry/nie-mozna-obnizyc-emerytury-b-
funkcjonariuszom-na-podstawie,496645.html. 
NSA: Ustalenie okresu służby na rzecz totalitarnego państwa to za mało, 
by obniżyć świadczenie. Grażyna J. Leśniak. Naczelny Sąd 
Administracyjny wydał kolejnych kilkanaście wyroków ze skarg byłych 
funkcjonariuszy, którym minister spraw wewnętrznych i administracji 
obniżył świadczenia na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. 
 

https://www.rp.pl/Dezubekizacja/312229968-MSWiA-blokuje-sprawe-emerytury-gen-Janickiego.html?fbclid=IwAR01ca_kCtBg9mbE769bV1M3yewtgK4706rdjkt3SgPiK2irKlfi4QLc4gw
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/312229968-MSWiA-blokuje-sprawe-emerytury-gen-Janickiego.html?fbclid=IwAR01ca_kCtBg9mbE769bV1M3yewtgK4706rdjkt3SgPiK2irKlfi4QLc4gw
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/312229968-MSWiA-blokuje-sprawe-emerytury-gen-Janickiego.html?fbclid=IwAR01ca_kCtBg9mbE769bV1M3yewtgK4706rdjkt3SgPiK2irKlfi4QLc4gw
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/312229968-MSWiA-blokuje-sprawe-emerytury-gen-Janickiego.html?fbclid=IwAR01ca_kCtBg9mbE769bV1M3yewtgK4706rdjkt3SgPiK2irKlfi4QLc4gw
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1444137,funkcjonariusze-esbek-wysokosc-emerytur-nsa-wyrok.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1444137,funkcjonariusze-esbek-wysokosc-emerytur-nsa-wyrok.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1444137,funkcjonariusze-esbek-wysokosc-emerytur-nsa-wyrok.html
https://www.prawo.pl/kadry/nie-mozna-obnizyc-emerytury-b-funkcjonariuszom-na-podstawie,496645.html
https://www.prawo.pl/kadry/nie-mozna-obnizyc-emerytury-b-funkcjonariuszom-na-podstawie,496645.html
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MSWiA znokautowane za ustawę dezubekizacyjną 
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25517032,dgp-mswia-
znokautowane-za-ustawe-dezubekizacyjna.html. 

PAP, tokfm.pl, 16 12 2019 

"DGP": MSWiA znokautowane za ustawę dezubekizacyjną. Na 18 skarg 
kasacyjnych, które rozpatrywał w ostatnich dniach Naczelny Sąd 
Administracyjny, aż w 17 przypadkach zapadł wyrok korzystny dla 
funkcjonariuszy, których tzw. ustawa dezubekizacyjna pozbawiła 
znaczącej części świadczeń emerytalnych - informuje "Dziennik Gazeta 
Prawna". 

 

Emeryci i renciści mundurowi muszą mieć prawo do 
rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/emeryci-i-renci%C5%9Bci-mundurowi-
musz%C4%85-mie%C4%87-prawo-do-rozpatrywania-spraw-w-
rozs%C4%85dnym-terminie-%E2%80%93. 

20 12 2019 

Emeryci i renciści mundurowi muszą mieć prawo do rozpatrywania spraw 
w rozsądnym terminie – stanowisko RPO w sprawie. Do rzecznika praw 
obywatelskich zwróciła się ze skargą 86-letnia wdowa, której zmniejszono 
świadczenia po zmarłym mężu na podstawie tzw. „ustawy 
dezubekizacyjnej". /…/ Pani Danuta Zabawa zmarła 29 lipca 2019 r. nie 
doczekawszy wyroku. 

 

  

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25517032,dgp-mswia-znokautowane-za-ustawe-dezubekizacyjna.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25517032,dgp-mswia-znokautowane-za-ustawe-dezubekizacyjna.html
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/emeryci-i-renci%C5%9Bci-mundurowi-musz%C4%85-mie%C4%87-prawo-do-rozpatrywania-spraw-w-rozs%C4%85dnym-terminie-%E2%80%93
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/emeryci-i-renci%C5%9Bci-mundurowi-musz%C4%85-mie%C4%87-prawo-do-rozpatrywania-spraw-w-rozs%C4%85dnym-terminie-%E2%80%93
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/emeryci-i-renci%C5%9Bci-mundurowi-musz%C4%85-mie%C4%87-prawo-do-rozpatrywania-spraw-w-rozs%C4%85dnym-terminie-%E2%80%93
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Bez aktu łaski ministra 
https://plus.nowosci.com.pl/20-lat-scigal-bandytow-nagroda-
dezubekizacja/ar/c1-14616411. 

Małgorzata Oberlan. 20 lat ścigała bandytów. Nagroda? Dezubekizacja. 
Marian Szłapa to kryminalny as z Torunia. Przez blisko dwie dekady ścigał 
zorganizowaną przestępczość. Państwo podziękowało mu dezubekizacją 
i obcięciem emerytury o 70 procent. Szczerze ucieszyli się... bandyci. 

 

Co zrobić, gdy MSWIA złoży w NSA skargę kasacyjną od 
wyroku WSA?  
https://fssm.pl/co-zrobic-gdy-mswia-zlozy-w-nsa-skarge-kasacyjna? 

20 11 2019 

Postępowania z art.8a. co zrobić, gdy MSWIA złoży w NSA skargę 
kasacyjną od wyroku WSA? Informacja prawna (art. 8a). 

 

Komendant tłumaczy - mówiąc w skrócie, że zwolnił 
wykładowcę, bo miał takie prawo 
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-komendant-wyzszej-szkoly-
policji-w-szczytnie-zwolnil-ze-
sluz,nId,3708010?fbclid=IwAR1w0qiTvJ7GmDgqyVJvAEBHI0MkD-
ndhmPuxKg0kPAoZIlKRmcFulBmiZQ. 

Krzysztof Zasada, 13 12 2019 

Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zwolnił ze służby 
wykładowcę, który doniósł na niego do prokuratury. Komendant tłumaczy 
- mówiąc w skrócie - że zwolnił wykładowcę, bo miał takie prawo. 

 

  

https://plus.nowosci.com.pl/20-lat-scigal-bandytow-nagroda-dezubekizacja/ar/c1-14616411
https://plus.nowosci.com.pl/20-lat-scigal-bandytow-nagroda-dezubekizacja/ar/c1-14616411
https://fssm.pl/co-zrobic-gdy-mswia-zlozy-w-nsa-skarge-kasacyjna?
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-komendant-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie-zwolnil-ze-sluz,nId,3708010?fbclid=IwAR1w0qiTvJ7GmDgqyVJvAEBHI0MkD-ndhmPuxKg0kPAoZIlKRmcFulBmiZQ
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-komendant-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie-zwolnil-ze-sluz,nId,3708010?fbclid=IwAR1w0qiTvJ7GmDgqyVJvAEBHI0MkD-ndhmPuxKg0kPAoZIlKRmcFulBmiZQ
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-komendant-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie-zwolnil-ze-sluz,nId,3708010?fbclid=IwAR1w0qiTvJ7GmDgqyVJvAEBHI0MkD-ndhmPuxKg0kPAoZIlKRmcFulBmiZQ
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-komendant-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie-zwolnil-ze-sluz,nId,3708010?fbclid=IwAR1w0qiTvJ7GmDgqyVJvAEBHI0MkD-ndhmPuxKg0kPAoZIlKRmcFulBmiZQ
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/krzysztof-zasada
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Policja wyrzuca na emeryturę ze względu na staż pracy 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/471701,policja-wyrzuca-na-
emeryture-ze-wzgledu-na-staz-pracy.html. 

Bożena Wiktorowska, 14 12 2010 

Policja wyrzuca na emeryturę ze względu na staż pracy. NSA przywrócił 
do służby policjantkę zwolnioną ze względu na staż pracy, jednak resort 
spraw wewnętrznych nie planuje zmiany przepisów dyskryminujących 
policjantów. Związkowcy są oburzeni, że reforma emerytalna nie 
przewiduje zmiany represyjnych przepisów. 

− Zostałam przymusowo wysłana na świadczenie, bo miałam ponad 30 
lat stażu pracy. Rozkaz zwalniający mnie ze służby jako podstawę 
odejścia ze służby wskazał art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 
r. o Policji. I nic więcej – mówi „DGP” Renata Matysiak-Siery. /…/ 

− Komendanci bardzo często z tego korzystają, kiedy chcą się pozbyć 
niewygodnego funkcjonariusza. Kolejni ministrowie obiecywali, że 
usuną ten przepis, lecz na obietnicach się skończyło – mówi Antoni 
Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. 

W 2009 r. na podstawie tego przepisy zwolniono ze służby 1663 
policjantów, natomiast w tym roku do 1 listopada 2010 r. 1094 
funkcjonariuszy. /…/ 

− Z drugiej strony utrzymywane są przepisy pozwalające na zwolnienie 
najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Tak dłużej nie może być 
– apeluje Antoni Duda. 

 

  

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/471701,policja-wyrzuca-na-emeryture-ze-wzgledu-na-staz-pracy.html
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/471701,policja-wyrzuca-na-emeryture-ze-wzgledu-na-staz-pracy.html
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16.12.2019. DZIEŃ REPRESJONOWANYCH. 
RELACJA 

Poniżej informacja FSSM o przebiegu zaplanowanych na 16 grudnia 2019 
roku protestach, konferencjach i spotkaniach poświęconych 3 rocznicy 
„uchwalenia” ustawy represyjnej, która przyczyniła się do gwałtownej 
śmierci ponad 60 ofiar i przyśpieszyła śmierć tysiąca ludzi, którzy nie mogli 
zrozumieć i zaakceptować odpowiedzialności zbiorowej i wymierzonej im 
kary. Ludzi starych i schorowanych, którzy mimo upływu trzech lat nie 
doczekali się prawa do sądu. 
Poniżej link do relacji z przebiegu wydarzeń "Dnia Represjonowanych": 

https://fssm.pl/warszawa-16-grudnia-2019-r 

  

https://fssm.pl/warszawa-16-grudnia-2019-r_
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  

W GDAŃSKU 

KOŁO W WEJHEROWIE 
Tradycyjnie, jak co 
roku, w stylowej 
restauracji "KREDENS" 
w Wejherowie, w dniu 
12 stycznia 2020r., z 
inicjatywy Zarządu Koła 
zorganizowane zostało 
spotkanie noworoczne 
członków Koła SEiRP w 
Wejherowie. Spotkanie 
rozpoczął Vice Prezes 
Zarządu Koła kol. 
Tadeusz Trocki od 

przywitania 
zaproszonych gości: mł. 
insp. Marcina Potrykusa 
- I Zastępcy 
Komendanta 
Powiatowego Policji w 
Wejherowie, kol. 
Henryka Patok - 
prezesa Koła Emerytów 
przy Areszcie Śledczym 
w Wejherowie, oraz 
złożył wszystkim 
gościom i członkom 
Koła życzenia 
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noworoczne. Następnie poprosił syna Przemysława Trockiego by 
uroczyście wręczyć mu odznakę i legitymację członka Stowarzyszenia. 

Po oficjalnej części nastąpiła część integracyjna, po obfitym obiedzie oraz 
przy kawie i ciastkach w miłej atmosferze przy akompaniamencie na 
gitarze zagranej przez kol. Zbyszka Pawłowskiego śpiewano piosenki 
biesiadne. Całe spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej, serdecznej 
i miłej atmosferze do późnego wieczora. 

Henryk Kaźmierski - honorowy rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni 
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KOŁO W SOPOCIE 
W dniu 19 grudnia 2019 roku, tradycyjnie w Domu Wypoczynkowym 
Sopocki Zdrój w Sopocie, Koło SEiRP w Sopocie zorganizowało zebranie 
połączone ze spotkaniem opłatkowym. 
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W spotkaniu udział wzięli członkowie Koła oraz zaproszeni goście: 
Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin i jego zastępca 
podinsp. Michał Biedrawa, Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jan 
Pietruszewski oraz Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus. 

Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, 
który na wstępie przywitał zaproszonych gości i pozostałych uczestników 
spotkania. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku 
członków Stowarzyszenia. Po wyborze przewodniczącego zebrania i 
sekretarza przedstawiony został i zatwierdzony porządek spotkania. 
Prezes Koła Andrzej Kurszewski przekazał informacje dotyczące nowego 
Statutu SEiRP oraz informacje dot. wprowadzanych zmian w sprawach 
socjalnych. Następnie przekazano życzenia jubilatom, którzy ukończyli w 
2019 roku -75 i -80 lat. 

Osobiście listy gratulacyjne skierowane od Komendanta Wojewódzkiego 
oraz Zarządu SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni wraz z drobnymi upominkami 
odebrał obecny na spotkaniu Jerzy Zieliński, który ukończył 75 lat, oraz 
Jan Pienszka, który ukończył 80 rok życia. Podczas spotkania wręczono 
również odznaki „Za zasługi z Dyplomem” za aktywną i pełna poświęcenia 
pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych kolegom - 
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Mariuszowi Jarzębowskiemu i Waldemarowi Wierzbie, które zostały 
przyznane przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie. 

W następnej kolejności Prezes Koła A. Kurszewski przekazał wszystkim 
życzenia Bożonarodzeniowe oraz na Nowy Rok 2020. Po przekazaniu 
opłatków, uczestnicy spotkania przystąpili do dzielenia się nim z 
wszystkimi oraz składali sobie wzajemnie życzenia. Życzenia świąteczne 
przekazał również Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku 
z/s w Gdyni Jan Pietruszewski. Uczestnicy po świątecznie i mile 
spędzonym spotkaniu pożegnali się w miłym, świątecznym nastroju. 

tekst i zdjęcia: Jarosław Fikus  
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GDAŃSK. POSIEDZENIE ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO 

W dniu 17.12.2019 w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie odbyło 
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
połączone ze spotkaniem opłatkowym. Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał zaproszonych gości, insp. 
Roberta Sudenis, Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, 
insp. Piotra Bolin, Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, kapelana 
Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowskiego, Jerzego Skryckiego, 
Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, Józefa Wardyn, 
Przewodniczącego Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych, Henryka Halas, Przewodniczącego Koła nr.1 
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie, ppłk Zbigniewa 
Drozdek, Prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Gdańsku, jak również przybyłych członków Zarządu. 
Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania 
przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania. 

Następnie Prezes Jan Pietruszewski zapoznał obecnych z protokołem 
zebrania z ostatniego posiedzenia, oraz ze zmianami personalnymi, które 
nastąpiły w Prezydium Zarządu.  
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Przedstawił informacje i obowiązki które wprowadził nowy statut SEiRP w 
szczególności obowiązki nałożone na osoby, które zostały wybrane do 
władz Stowarzyszenia. Zaproszony gość Jerzy Skrycki, Wiceprezes 
Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie zabierając głos przedstawił 
aktualnie zatwierdzony statut i omówił zmiany jakie pojawiły się w jego 
treści, oraz obecną sytuację funduszu OPP i potrzebie korzystania z 
niego, celem udzielania pomocy seniorom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej. Do wypowiedzi dołączył się V-ce Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku Hieronim Brzozowiec, który omówił 
obowiązki jakie wynikają z wprowadzenia nowego statutu dla wszystkich 
Kół SEiRP. 
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Następnie głos zabrał Józef Wardyn, Przewodniczący Pomorskiego 
Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Przedstawił 
on aktualną sytuacje i obecnie prowadzone działania przez Pomorskie 
Porozumienie dot. pomocy osobom będących pokrzywdzonymi ustawą 
represyjną. W następnej kolejności głos zabrali Henryk Halas, 
Przewodniczący Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w 
Tczewie oraz ppłk Zbigniew Drozdek, Prezes Pomorskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku, którzy omówili 
aktualną sytuację seniorów naszych grup społecznych. 

Kolejnym punktem spotkania było przekazanie Prezesom Kół listów 
gratulacyjnych, zarówno od K-nta Wojewódzkiego Policji jak i od Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP, dla naszych seniorów, którzy ukończyli 75, 80, 
85, 90, 95…. lat w 2019 roku. Wraz z listami przekazane zostały również 
drobne upominki. 

Podczas spotkania 
odznaczony został Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni - Jan Pietruszewski. 
Przewodniczący Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów 
Rafał Jankowski, odznaczył 
Jana Pietruszewskiego za 
wybitne osiągnięcia 
patriotyczne i działalność dla 
NSZZ Policjantów „Krzyżem 
Niepodległości z Gwiazdą 
KL.1”. Odznaczenie wręczył 
insp. Robert Sudenis, Z-ca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku wraz z 
Henrykiem Halas, 
Przewodniczącym Koła nr.1 
Zarządu Terenowego NSZZ 
Policjantów w Tczewie. 
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Po wręczeniu odznaczenia odbyło się spotkanie integracyjno opłatkowe, 
w trakcie, którego wszyscy odśpiewali kolędy, a kapelan Policji ks. prałat 
dr Bogusław Głodowski przekazał wszystkim wraz z opłatkiem świąteczne 
życzenia, po których wszyscy nawzajem przekazali sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne dzieląc się opłatkiem. Spotkanie zakończono w 
miłym już świątecznym nastroju. 

tekst i zdjęcia: Jarosław Fikus 
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ZMARŁ CHOR. W ST. SPOCZ.  
ZYGFRYD KROPIDŁOWSKI (1933-2019) 

W dniu 7 grudnia 2019 roku zmarł w wieku 
86 lat Zygfryd Kropidłowski, wieloletni 
członek Koła SEiRP w Kościerzynie. 

Chor. w st. spocz. Zygfryd Kropidłowski 
służył w Milicji Obywatelskiej od 1955r. 
Służbę rozpoczął w KPMO Kościerzyna. 
Przechodził kolejne szczeble kariery 
zawodowej od funkcjonariusza pionu 
prewencji, przez pion kryminalny, kończąc 

jako Dyżurny RUSW w Kościerzynie. Po 26 latach służby w 1981 
roku przeszedł na emeryturę i przystąpił do społecznej pracy na rzecz 
środowiska emeryckiego. Od 2001 r. aktywnie działał w strukturach 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów KWP Gdańsk Oddział w 
Kościerzynie, a od 2008 r. w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 
Policji Koło w Kościerzynie. W ostatnich latach zmagał się z chorobą 
nie mogąc uczestniczyć aktywnie w działalności Stowarzyszenia. W 
2017 roku został objęty ustawą represyjną z dnia 16.12.2016 r. 

W 2010 za aktywność i poświęcenie na rzecz Stowarzyszenia 
odznaczony odznaką „Za Zasługi dla SEiRP” z Dyplomem. 

W dniu 10.12.2019r. w uroczystościach kościelnych i na cmentarzu 
parafialnym w Łubianie brali udział członkowie Koła SEiRP w 
Kościerzynie z Prezesem Koła Romanem Jereczek. 

 
 
 

Cześć Jego Pamięci 
ZK SEiRP w Kościerzynie 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE 

KOŁO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 
Data 14 grudnia 2019r koleżankom i kolegom z Koła SEiRP w Lidzbarku 
Warmińskim znana była już znacznie wcześniej. Na ten czas bowiem 
zaplanowano uroczysty wieczór świąteczno-noworoczny. Wieczór 
dedykowany członkom Stowarzyszenia, ale otwarty też dla rodzin 
emerytów policyjnych, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia oraz 
zaproszonych gości honorowych. Imprezę zlokalizowano w świetlicy 
gminnego ośrodka kultury w Pilniku k/Lidzbarka Warmińskiego. 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, a gośćmi honorowymi 
byli burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Lidzbark Warmiński Marek Werbicki. 
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Spotkanie świąteczno-noworoczne poprowadził Prezes Zarządu 
Lidzbarskiego Koła SEiRP Lucjan Fiedorowicz, który złożył 
zgromadzonym i gościom honorowym życzenia z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego 2020 roku. Goście 
honorowi Jacek Wiśniowski i Marek Werbicki w indywidualnych 
wystąpieniach również nie szczędzili wspaniałych życzeń członkom Koła 
i ich rodzinom. 

Należy wspomnieć, że za stronę organizacyjną całego przedsięwzięcia 
odpowiadał wiceprezes ZK kol. Darek Baliński wspierany przez 
pozostałych członków zarządu i małżonki niektórych z nich. Ciasta piekły 
cztery panie, od wielu lat związane z Kołem. Potrawy-te typowe jak na stół 
wigilijny i inne, przygotowywali członkowie i przyjaciele Koła Teresa i 
Tadeusz Tyczyńscy. 

Czytelnikom należy się jeszcze jedna informacja. Jest to drugie z kolei 
spotkanie świąteczno-noworoczne (wcześniej opłatkowe), bez 
indywidualnego dzielenia się opłatkiem- każdy z każdym, bez 
indywidualnego składania sobie życzeń i bez kapłana. Nową formułę 
wprowadzono na wyraźne życzenie liczniejszej grupy koleżanek i 
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kolegów, głównie dla zapewnienia szeroko rozumianej neutralności. Nowy 
zwyczaj został chętnie zaaprobowany przez wszystkich. 

Spotkanie, o którym mowa było ostatnim w tym roku spośród 
przedsięwzięć ujętych w rocznym planie pracy. Wszystkie tego typu 
spotkania (grillowe, okolicznościowe, taneczne itp.) mają jeden główny 
cel, którym jest integrowanie emerytów policyjnych i całego ich 
środowiska. Nie zawsze jednak wychodzi tak jak oczekiwaliby tego 
organizatorzy tj. Zarząd lidzbarskiego Koła SEiRP. Przeszkodą czasami 
bywa niezbyt liczna frekwencja a zmorą przysparzającą zmartwień o los 
Koła w przyszłości jest znikomy nabór do organizacji nowych koleżanek i 
kolegów. Zarząd Koła wychodzi jednak z założenia, że jeżeli do 
zaproponowanego przedsięwzięcia zgłosi się tylko kilkoro chętnych, to też 
warto doprowadzić je do końca, bo jest dla kogo. 

Ostatnie w roku, grudniowe spotkanie świąteczno-noworoczne jest jakby 
zwieńczeniem całorocznej pracy całego Koła. Emeryci i renciści policyjni 
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z Koła wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi, przyjaciółmi 
spotykają się by się policzyć. Żeby spojrzeć sobie wzajemnie w oczy i 
zapytać o samopoczucie o znajomych o członków rodziny. Spotykają się 
by porozmawiać o problemach, troskach i o chwilach radosnych, które 
przecież w życiu emerytów też się zdarzają. W roku 2019 lidzbarskie Koło 
SEiRP stało się uboższe o dwóch kolegów, których „Opatrzność” zabrała 
do siebie na wieczną służbę. Mimo wszystko należy patrzeć w przyszłość 
z optymizmem, a rok 2020 na pewno będzie lepszy. 

Od Koleżanek i Kolegów z Lidzbarskiego Koła SEiRP: wszystkim 
czytelnikom Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego w woj. Warmińsko-
Mazurskim i w Kraju życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2020. 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz 
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KOŁO W OLSZTYNIE. 
WALNE ZEBRANIE 

Kolejne, walne zebranie Koła SEiRP w Olsztynie, 13.12.2019r., 
zgromadziło większość najbardziej aktywnych członków tego gremium. 

W rutynowej części oficjalnej Prezes Koła Bogdan Micek przedstawił 
treściwie sprawozdania z działalności Koła i planowane zadania na 
najbliższy okres. 

Skarbnik, Wiesława Andrzejczak opisała stan finansów Koła i podzieliła 
się problemami z wpłatami składek członkowskich. Problem ten występuje 
we wszystkich Kołach Oddziału Warmińsko-Mazurskiego. 

Koleżanka Jolanta Ołów, rzecznik prasowy PZO SEiRP i Rady 
Olsztyńskich Seniorów opisała pierwszy etap działalności Rady, jej 
ukonstytuowania się i pierwsze przedsięwzięcia. 

Kolega Julian Czajka szeroko przedstawił stan sądowo-prawny w zakresie 
odwołań od skutków „ustawy represyjnej” i aktualny stan orzecznictwa 
sądów starających się stosować zapisy Konstytucji RP nie czekając na 
wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie. Kol. 
Julian Czajka omówił pokrótce zapisy w Statucie SEiRP jakie znalazły się 
w jego ostatniej, zatwierdzonej przez KRS, wersji. 

Kol. Andrzej Leszczyński szeroko omówił przebieg i tematyczną 
zawartość Konferencji w Toruniu: „Solidarni z represjonowanymi”, a także 
o udziale członków Koła w protestach i pikietach wspierających sędziów i 
inne grupy protestujące przeciwko poczynaniom rządzących. 

Obrady zakończono po trzech godzinach merytorycznej, czasami 
przybierającej ostre formy dyskusji głównie na tematy związane z 
„odwołaniami”, procesami sądowymi i ich przebiegiem. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 
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KOŁO W OLSZTYNIE. WYCIECZKI 
W przedostatnią niedzielę 15 grudnia 2019 r. członkowie Koła SEiRP w 
Olsztynie, wybrali się na ostatnią, w tym roku, autokarową wycieczkę z 
PTTK-owskim Kołem „Laurencja” w Olsztynie. To już 134. wycieczka z 
cyklu: „Wędrówki Rodzinne”: Reszel i Okolice. Kolejno odwiedziliśmy: 

Łężany - pałac, kaplicę pałacową rodu von Fischerów właścicieli Łężan, i 
zabudowania folwarczne. Tutaj, w pałacu i w pałacowym parku, 
Filip Bajon kręcił sceny „kaszubskiego” „Kamerdynera”. 

Reszel - W tym mieście spędziliśmy najwięcej czasu, a było co oglądać i 
słuchać opowieści przewodnika, regionalisty. Zaczęliśmy od 
średniowiecznych mostów na rzece Sajnie i przepięknego 
ciągu spacerowego wzdłuż jej brzegu u stóp Zamku, którego 
dziedziniec i wieżę widokową zawsze się zwiedza, szukając 
coraz to nowych widoków i zmian pejzażu. 
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Warto było wejść do Cerkwi Przemienienia Pańskiego, by zapoznać się z 
przystosowaniem architektonicznym świątyni katolickiej do obrządku 
greko-katolickiego, którą przejęła 60 osobowa gmina wiernych Reszla. 
Zwraca uwagę balaskowe (niskie) użycie oddzielenia prezbiterium od 
pozostałej części świątyni, jako nietypowego ikonostasu, z zachowaniem 
tradycyjnych „trzech wejść”, jak w innych świątyniach greko-katolickich. 
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Zaplanowany obiad przygotowany był dla nas w kawiarni „Pod 
Kasztanem”: rosół z makaronem, podobnie pomidorowa, pierogi z mięsem 
i coś co nazywało się „de Volay” Do pierogów podano nawet szklankę 
podgrzanego mleka, Była też kawa i herbata do woli. 

Kolejnym, ostatnim już miejscem, które zwiedzaliśmy już o zmroku Bęsia. 
Zaczęliśmy od obejrzenia obecnego stanu 200 letniego wiatraku, który stoi 
i stoi czekając na zmiłowanie i zapobieżenie jego całkowitej ruinie. Stan 
obecny pałacu w Bęsi to wynik oddania go w tzw. „ręce prywatne”. 
Najpiękniej estetycznie i użytkowo wyglądał w czasach PRL, kiedy mieścił 
się w nim Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. Po „przemianach” 
przeszedł we władanie Agencji Własności Skarbu Państwa i zaczyna 
niszczeć, rozkradany, demolowany bez opieki. Nawet ostania wojna i 
kolejni okupanci tych terenów (niemieckich przecież) nie poczyniła tylu 
zniszczeń co kolejne (jedynie rejestrowane) włamania w celu kradzieży 
zabytkowych pieców kaflowych czy solidnej stolarki.  

Czas jest nieubłagany dla wszystkich i dla rzeczy, obiektów i spraw 
pozostawionych samych sobie. Tam, gdzie brak właściciela, degradacja i 
upadek są wprawdzie na co dzień niezauważalny, ale postępuje 
bezwzględnie i uparcie dążąc do zniszczenia. Tak też jest z wieloma 
dworami i pałacami nie tylko na Warmii i Mazurach. Jak zabraknie: pana, 
właściciela, użytkownika, opiekuna wreszcie wredny upływ czasu potrafi 
czynić, niemal z dnia na dzień, nieodwracalne szkody. Renowacja czy 
rewitalizacja - jak to się teraz modnie nazywa, niesie z sobą znacznie 
większe koszty, zmiany charakteru obiektu i jego przeznaczenia, niż 
zamierzano mu nadać w trakcie planowania i budowy  

Jednym słowem ta wycieczka po dworach i pałacach Warmii i Mazur 
zakończyła się w dosyć minorowym nastroju. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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SPOŁECZNA RADA SENIORÓW 
WARMII I MAZUR 

Na ostatnie w tym roku posiedzenie zebrała się Społeczna Rada Seniorów 
erygowana przy Urzędzie Marszałkowskim Warmii i Mazur. W obradach 
wzięła udział pani wicemarszałek Jolanta Piotrowska. 

W czasie obrad szeroko omówiono działalność Rady w mijającym roku i 
planowane zadania na rok 2020. Społeczna Rada Seniorów WiM 
powstała w 2018 r. Jest ciałem o charakterze doradczym, konsultacyjnym 
i inicjatywnym dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, 
funkcjonującym przy Marszałku Województwa. 
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Radę obsługuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wyróżnienie 
zasługuje fakt demokratycznego sposobu wyboru oraz demokratycznej 
struktury Rady. 

Rada wybrana została w wyborach demokratycznych, środowiska 
seniorskie w drodze wyborów na poziomie większości powiatów wskazały 
swoich przedstawicieli. Ponadto swoich przedstawicieli zgłosiły 
środowiska/organizacje seniorskie o zasięgu wojewódzkim, czyli 
posiadające swoich członków bądź oddziały w co najmniej 11 powiatach 
województwa. 

W Radzie zasiadają, poza jednym wyjątkiem, przedstawiciele/lki 
środowisk seniorskich, którzy przekroczyli 60 lat. Wyjątkiem jest jedna 
przedstawicielka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Rada posiada też 
swój zarząd. Obecnie w skład Rady wchodzi prawie 30 osób 
reprezentujących 16 powiatów oraz 10 sieci/organizacji wojewódzkich i in. 
podmiotów  

Na zakończenie obrad Pani Marszałek Jolanta Piotrowska w imieniu 
Marszałka Gustawa Marka Brzezina złożyła członkom SRS życzenia 
owocnych działań w następnych roku na rzecz osób starszych, zdrowia i 
pomyślności na Święta. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W 
PIOTRKOWIE TRYB. 

OPOCZNO 2019. SPOTKANIE WIGILIJNE 
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W dniu 14 grudnia 2019 r. Zarząd Koła Terenowego SEiRP w Opocznie 
zorganizował w Restauracji „JAŚ i MAŁGOSIA” w Opocznie dla swoich 
członków, coroczne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział 
zaproszeni goście: inspektor Konrad Kobierski – komendant Powiatowy 
Policji w Opocznie, mł. insp. Wojciech Dworak – zastępca komendanta 
Powiatowego Policji w Opocznie, Kol. Wojciech Trzeciecki – członek 
Prezydium Zarządu Głównego i prezes Zarządu Oddziału Okręgowego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz koledzy i koleżanki z Koła Terenowego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Zgromadzonych przywitał Kol. Bernard Adamczyk – prezes Koła 
Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Opocznie, który złożył wszystkim życzenia Wigilijno-Noworoczne. 
Życzenia złożyli również zaproszeni wyżej wymienieni goście. Zgodnie z 
tradycją wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie Świąteczno-
Noworoczne życzenia. Spotkanie było również okazją do omówienia 
bieżących problemów jak też przedstawienia planów Zarządu Koła na 
nadchodzący rok 2020. Członkowie Stowarzyszenia Koła Terenowego w 
Opocznie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia otrzymali 
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upominkowe paczki świąteczne. Spotkanie przebiegło w rodzinnej 
atmosferze, w serdecznym, pełnym optymizmu nastroju. Uczestnicy 
spędzili miło wieczór żegnając się do następnego spotkania, którym 
będzie zorganizowana dniu 22 lutego 2020 roku zabawa karnawałowa, a 
na którą wszyscy otrzymali zaproszenie. 

Tekst: Marek Predoń 

Zdjęcia: Barnard Adamczyk 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

KOŁO W LUBACZOWIE 

Zarząd Koła w Lubaczowie dnia 23.11.2019 r w restauracji u Dina w 
Lubaczowie zorganizował spotkanie andrzejkowe dla swych członków i 
ich rodzin. W spotkaniu udział wzięli także emeryci Straży Granicznej, 
jednocześnie członkowie Porozumienia Służb Mundurowych Powiatu 
Lubaczowskiego. 

Zebranych przywitał Prezes Koła SEiRP Kol. Józef Leszczyński oraz 
przedstawił rolę i cele działalności lubaczowskiego koła. Dzielono się 
wrażeniami z ostatniej wycieczce do Wrocławia i okolic. Kol. Marek Kisz 
zasugerował, że w dniach od 28.06.2020 r. do 04.07.2020 r. jest 
możliwość zorganizowania kolejnej wycieczki na Górny Śląsk i Jurę 
Krakowsko-Częstochowską. 
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Tradycyjnie podczas spotkania do tańca zapraszał zespół „Akces” pod 
kierownictwem emeryta policyjnego Kol. Mariana Kowalskiego. 

Marek Kisz 
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KOŁO W STALOWEJ WOLI 
W dniu 22 listopada 2019 r. Koło SEiRP w Stalowej Woli zorganizowało 
spotkanie andrzejkowe w restauracji "Lasowianka" w Stalowej Woli. 

W spotkaniu oprócz emerytów i rencistów policyjnych uczestniczyli 
członkowie ich rodzin. Przy nastrojowej muzyce i wyśmienitych potrawach 
wszystkim dopisywały humory. Anegdoty i różnego rodzaju opowieści 
mające swe źródło w tradycji andrzejkowej tworzyły niezapomniany klimat, 
wszyscy bawiliśmy się wspaniale. 
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Przy takiej okazji nie zabrakło muzyki tanecznej, która porywała do tańca. 
Królem parkietu okazał się najstarszy uczestnik spotkania liczący 94 lata 
kolega Władysław. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach 
wieczornych i uczestniczyło w nim 32 osoby. 

Stanisław Walec 
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KOŁO W TARNOBRZEGU 

Zgodnie z realizacją postulatów członków oraz zarządu koła z 2018 roku 
Koło w Tarnobrzegu zorganizowało wspólnie z zarządem IPA Tarnobrzeg 
w dniach 15-17 listopada 2019 roku zabawę andrzejkowo-ostatkową, 
która to odbyła się w Dworze „Ostoia” w Klimkówce koło Rymanowa. 
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W zabawie uczestniczyli członkowie SEiRP, członkowie IPA wraz z 
członkami rodzin, emeryci nie zrzeszeni oraz zaprzyjaźnieni z kołem 
zaproszeni goście, łącznie 57 osób. Po przybyciu w dniu 15.11.2019 do 
Rymanowa grupa udała się do Huty Szkła artystycznego „Sabina”. 

Zwiedzanie tej huty szkła połączone było z pokazem mistrzów wyrobu 
szkła oraz zwiedzaniem galerii prezentującej kolekcję autorskich, 
unikatowych wyrobów artystycznych o szerokiej gamie kolorów i wzorów 
od najprostszych do wykonania po bardzo pracochłonnych, 
ekskluzywnych eksponatów. W godzinach popołudniowych udano się do 
Dworu Ostoia w Klimkówce na zakwaterowanie i dalszą zabawę. W 
godzinach wieczornych na sali przywitano kwiatami i drobnymi 
suwenirami IPA właścicielkę lokalu Agnieszkę Tomaszewską, której to 
dwór Ostoia został rekomendowany przez Sekcję Podkarpacką IPA. 
Nadmieniamy, iż byliśmy pierwszymi gośćmi IPA. Po obfitym posiłku 
rozpoczęto część zabawowo-taneczną prezentowaną i prowadzoną przez 
dyskdżokeja. W trakcie tak rozbawionej atmosfery prowadzono różnego 
rodzaju przyśpiewki oraz zabawy można je nazwać i przyrównać do 
ostatkowych zabaw. 
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Dzień drugi pobytu to różnego rodzaju rozrywka w udostępnionych 
atrakcjach dworu, a to basen, sauna w godzinach dopołudniowych, 
następnie siłownia oraz równocześnie bilard i kręgle. Co niektórzy udali 
się na zwiedzanie indywidualne okolic. 

W godzinach wieczornych po uroczystej kolacji krótkie spotkania przy 
muzyce. 

W niedzielę powrót autokarem do miejsca zamieszkania, a teraz zostają 
miłe wspomnienia na tych kilku fotkach wykonanych w pośpiechu i troszkę 
z ukrycia. 

Wiesław Wolak 
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KOŁO W RZESZOWIE 

Od 2 do 15 grudnia 2019 roku - 26 koleżanek i kolegów zdecydowało się 
pojechać na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka "FLORYN " w Mielnie. 
Pobyt był wspaniały. 
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Organizatorzy zapewnili transport, doskonałą opiekę medyczną, bogaty 
program rozrywkowy: wieczorki taneczne, wycieczki piesze, spotkania z 
twórcami artystycznymi.  

Dopisała pogoda i znakomita atmosfera wśród uczestników. Nie zabrakło, 
jak zwykle o tej porze roku, jodu. 

Marian Bileńki 
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PODARUJ 1% PODATKU DOCHODOWGO 

 

1% 
PODATKU DLA SEiRP 

OD STYCZNIA 2020 R. MOŻNA DOKONYWAĆ NA RZECZ 
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 1% 
ODPISU OD NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO POPRZEZ 
ZŁOŻENIE W FORMULARZU PIT ZA 2019R. STOSOWNEGO 
WNIOSKU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE: 

1. NAZWĘ OPP: 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I  
RENCISTÓW POLICYJNYCH 

2. NR REJESTRACJI OPP W KRS: 

0000043188 
  



66 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (91) 2020 

PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(116) 2019  

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/ 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html 

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/ 

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
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