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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. 

 
Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność 
przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do 
Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 
dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI. 

 
Redaktor 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO ZA ROK 2021 

Na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2021 roku 
wpłynęło – 110 064,67 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2020. Z tych środków 
w 2021 roku mogliśmy udzielić wsparcia finansowego 78 osobom i 6 Kołom 
SEiRP na łączną kwotę 99200 złotych. 

W 2020 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego 
wpłynęło – 118.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2019. Z tych środków 
w 2020 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 82 osobom i trzem Kołom SEiRP 
na łączną kwotę 93.500 złotych. 

W 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego 
wpłynęło – 136.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. Dzięki naszym 
darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom 
i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 194200 złotych. 

Korzystając z okazji trzeba przypomnieć, że Zarząd Główny SEiRP na 
posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r., stwierdził, że od 2019 r. niestety 
systematycznie maleje kwota odpisu składki 1% podatku dochodowego na rzecz 
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SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego, a także zmniejsza się liczba 
darczyńców. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie, że tylko co dwunasty 
członek SEiRP oddaje swój podatek na naszą rzecz. Łączna liczba darczyńców 
oscyluje na poziomie 8 procent ogółu członków Stowarzyszenia. To mniej więcej 
odpowiada liczbie członków pełniących funkcje organizacyjne w Kołach 
i Zarządach, chociaż te liczebności nie są tożsame. Średnio na Koło przypada 
około pięciu darczyńców. Są Koła, w szeregach których notujemy znacznie 
więcej, ale też i takie w których jest ich jeszcze mniej lub nie ma ich wcale. Nie 
ulega wątpliwości, że w naszych szeregach mamy duże rezerwy i możliwości 
powiększenia tego funduszu, który w całości przekazujemy Koleżankom 
i Kolegom oczekującym wsparcia i pomocy finansowej. 

W przekonaniu, że mogłoby być nas znacznie więcej Zarząd Główny SEiRP 
podjął uchwałę nr 11/VIII/ZG/2021 w której zobowiązał Panie i Panów Prezesów 
Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Zarządów Oddziałów Okręgowych 
i Oddziału Stołecznego, a za ich pośrednictwem Panie i Panów Prezesów Kół - 
do nadania rangi i zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania nowych 
darczyńców, zwłaszcza w okresie odpisu 1% podatku. Taki okres jest przed 
nami. Przypominamy o tej uchwale w przekonaniu, że stać na podwojenie 
a może nawet zwielokrotnienie liczby darczyńców. Warunkiem poprawy 
istniejącej sytuacji jest nadanie tej kwestii ważnego znaczenia, uznania, że jest 
wręcz nasz członkowski, honorowy obowiązek. Sam pobór podatku jest łatwy, 
trzeba jednak o nim pamiętać, trzeba chcieć, trzeba przypomnieć i pomóc 
Koleżankom i Kolegom, którzy dotychczas tego z różnych powodów nie robili. 

Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów z Zarządów Kół o aktywne wsparcie akcji, 
o przypominanie i pomoc w wypełnieniu druku PIT- OP wszystkich chętnym do 
przekazania swego podatku na rzecz SEiRP. Można to zrobić tradycyjnie 
i elektronicznie. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, jest wpisane 
w rejestrze OPP pod numerem KRS: 

0000043188 
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PROTESTUJEMY PRZECIWKO OBNIŻANIU 
EMERYTUR I RENT, DOMAGAMY SIĘ 

ODWRÓCENIA SKUTKÓW NOWEGO ŁADU 
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W związku z kuriozalnymi konsekwencjami tzw. polskiego ładu 
obniżającymi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych emerytury i renty wielu 
naszych Koleżanek i Kolegów, Prezes ZG SEiRP - Antoni Duda w dniu 
7 stycznia 2022 roku skierował do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty 
Zdrodowskiej wniosek o pilne podjęcie kroków naprawiających masowe 
naruszenia prawa, które po raz kolejny dotknęły nasze środowisko. Pismo 
przedstawiamy poniżej. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź na 
nasze wystąpienie. 

Wystąpienie Prezesa zostało odnotowane przez prasę i portale 
informacyjne. Polecamy lekturę paru artykułów pod linkami 
prezentowanymi poniżej. Więcej informacji na ten, a także inne ważne 
tematy w Infotece nr 54. 

Tu adresy artykułów: 

Polski Ład. Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw 
rządowi: 
https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-
zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a 

Polski Ład odbiera mi część emerytury. To złamanie społecznej 
umowy: 
https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-
spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/ 

Policyjni emeryci i renciści mogą pozwać rząd za Polski Ład: 
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-
rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad 

Kilkadziesiąt lat służby dla kraju. Polski Ład obciął im emerytury: 
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-
emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc 

  

https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a
https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a
https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/
https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc
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WYSTĄPIENIE PREZESA ZG SEIRP DO 
DYREKTORA ZER MSWIA 
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PRZEDŁUŻENIE KADENCJI WŁADZ SEIRP 
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UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP NR 1-
VIII-ZG-2022 Z 24.01.2022R 
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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 54 
Przegląd mediów – 25. 01. 2022r. 
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, w tym numerze w większości związane z tzw. polski. 
ładem. 

Ustawa dezubekizacyjna narusza umowę państwa z ludźmi 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-
dezubekizacyjna-senat-
opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmP
OcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw 

Anna Lewicka, 20 grudnia 2021 

Politycy opozycji w Senacie: Ustawa dezubekizacyjna narusza umowę 
państwa z ludźmi. "Ustawa dezubekizacyjna jest podła i narusza umowę, 
którą państwo zawarło z ludźmi; jest elementem odpowiedzialności 
zbiorowej, której państwo demokratyczne nie stosuje nigdzie i nigdy" - 
przekonywali w poniedziałek w Senacie senatorowie i posłowie KO, PPS, 
Polski 2050 i PSL. 

 

Odwrócona dezubekizacja. Sąd przywraca 
funkcjonariuszom wysokie emerytury 
https://biznes.radiozet.pl/News/Odwrocona-dezubekizacja.-Sad-
przywraca-funkcjonariuszom-wysokie-emerytury 

Agnieszka Zaręba, 30 grudnia 2021 

Odwrócona dezubekizacja. Sąd przywraca funkcjonariuszom wysokie 
emerytury. Ustawa dezubekizacyjna obniżyła emerytury byłych 
funkcjonariuszy, a sąd je przywrócił. Sprawdzamy, jakie oszczędności 
generuje dla MSWiA akt prawny, odbierający przywileje seniorom 
pracującym w przeszłości dla aparatu bezpieczeństwa PRL. 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-dezubekizacyjna-senat-opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmPOcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-dezubekizacyjna-senat-opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmPOcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-dezubekizacyjna-senat-opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmPOcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-dezubekizacyjna-senat-opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmPOcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw
https://biznes.radiozet.pl/News/Odwrocona-dezubekizacja.-Sad-przywraca-funkcjonariuszom-wysokie-emerytury
https://biznes.radiozet.pl/News/Odwrocona-dezubekizacja.-Sad-przywraca-funkcjonariuszom-wysokie-emerytury
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Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty 
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14431,konferencja-czy-
prawa-nabyte-sa-naruszalne-emerytury-i-renty-jako-instrument-
politycznej-zemsty.html 

20 grudnia 2021 

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako 
instrument politycznej zemsty”. 20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się 
konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako 
instrument politycznej zemsty”, zorganizowana przez wicemarszałków 
Gabrielę Morawską-Stanecką i Michała Kamińskiego. Podczas spotkania 
rozmawiano o sytuacji prawnej po serii wyroków sądowych z 2021 r. 
przywracających do wcześniejszej wysokości emerytury zmniejszone na 
skutek ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom 
uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa z grudnia 
2016 r. Otwierając senackie spotkanie, wicemarszałkini Gabriela 
Morawska-Stanecka przypomniała, że od kilku lat wspólnie 
z wicemarszałkiem Michałem Kamińskim upominają się w Senacie 
o byłych funkcjonariuszy, skrzywdzonych przez represyjną ustawę 
obniżającą świadczenia emerytalne i rentowe osobom uznanym za 
wykonujące w okresie PRL służbę na rzecz totalitarnego państwa, 
tzw. ustawę dezubekizacyjną. „Jest to ustawa haniebna, uchwalona 
niezgodnie z prawem, wobec czego prokuratura nie podjęła 
postępowania, mimo wniosku sędziego Tulei, odsuniętego następnie od 
orzekania” – mówiła wicemarszałkini Senatu. Nawiązując do toczących 
się postępowań przez sądami w sprawie odwołań od decyzji Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA, podkreśliła, że są jednak niezależni 
sędziowie, którzy odważnie orzekają o przywróceniu mundurowym 
bezprawnie odebranych im emerytur. Niemniej – wskazywała – nawet 
w sytuacji, gdy sądy przyznają rację poszkodowanym, to wypłata 
świadczeń następuje bez odsetek i jedną kwotą, przez co wpadają 
w wyższy próg podatkowy. 

 

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14431,konferencja-czy-prawa-nabyte-sa-naruszalne-emerytury-i-renty-jako-instrument-politycznej-zemsty.html
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14431,konferencja-czy-prawa-nabyte-sa-naruszalne-emerytury-i-renty-jako-instrument-politycznej-zemsty.html
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14431,konferencja-czy-prawa-nabyte-sa-naruszalne-emerytury-i-renty-jako-instrument-politycznej-zemsty.html
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… każda odebrana niesłusznie emerytura to ludzka 
tragedia, wywołana celowo i z premedytacją przez 
urzędników naszego państwa 
https://bezprawnik.pl/ustawa-dezubekizacyjna-2  

Rafał Chabasiński, 01 grudnia n2021 

Ustawa dezubekizacyjna to jedna wielka porażka. Sądy przywracają 
funkcjonariuszom emerytury. Na nic zdało się ociąganie się 
z rozstrzygnięciem przez Trybunał Konstytucyjny. Według danych 
Rzeczypospolitej sądy wydały już ok. 4 tysiące wyroków nakazujących 
przywrócić emerytury funkcjonariuszom, którym świadczenia odebrała 
ostatnia ustawa dezubekizacyjna. Skutki tego fatalnego aktu były tak 
naprawdę łatwe do przewidzenia. 

 

Wstydliwa porażka Błaszczaka w sprawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 
https://www.rp.pl/kraj/art19240751-wstydliwa-porazka-blaszczaka-w-
sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej 

Izabela Kacprzak, 20 grudnia 2021 

Wstydliwa porażka Błaszczaka w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 

MSWiA ukrywa dane o przegranych sprawach z byłymi funkcjonariuszami 
służb. Szacunki wskazują już na 4 tys. wyroków przywracających 
świadczenia. Od miesiąca „Rzeczpospolita” nie może wyegzekwować od 
MSWiA danych na temat bilansu tzw. ustawy dezubekizacyjnej, 
wprowadzonej ponad cztery lata temu wobec ok. 50 tys. uprawnionych 
emerytów, rencistów lub ich rodzin. Do resortu wysłaliśmy pytania, ile 
spraw Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wygrał prawomocnie 
dotychczas z osobą uprawnioną, a ile przegrał nieprawomocnie oraz 
prawomocnie. A także ile świadczeń emerytalnych i rentowych na mocy 
decyzji sądu zostało przywróconych i na jaką sumę. Mimo ponagleń resort 
milczy. 

 

https://bezprawnik.pl/ustawa-dezubekizacyjna-2
https://www.rp.pl/kraj/art19240751-wstydliwa-porazka-blaszczaka-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
https://www.rp.pl/kraj/art19240751-wstydliwa-porazka-blaszczaka-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
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SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba 
w organach SB 
https://www.prawo.pl/prawo/studiowanie-w-szkole-milicyjnej-to-sluzba-w-
organach-sb,512841.html 

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 

SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba w organach SB. 
Sąd Najwyższy wkrótce odpowie na pytanie Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie obecnie lustrowanych byłych studentów 
Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Chodzi o to, czy trzeba ustalać, że 
zwalczali oni opozycję, związki zawodowe, kościoły lub też łamali prawa 
człowieka i obywatela? 

 

Sąd Najwyższy zdecydował. Jedna emerytura dla 
mundurowych 
https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-
jedna-emerytura-dla-
mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JF
bRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4 

Mateusz Rzemek, 15 grudnia 2021 

Sąd Najwyższy zdecydował. Jedna emerytura dla mundurowych. 
Żołnierz, który rozpoczął służbę przed 2 stycznia 1999 r., ma prawo tylko 
do jednego świadczenia – uznał Sąd Najwyższy. Na środową uchwałę 
Sądu Najwyższego czekało nawet kilkadziesiąt tysięcy emerytowanych 
mundurowych, nie tylko wojskowych, ale także policyjnych czy byłych 
funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy po zakończeniu służby 
przepracowali później nawet kilkadziesiąt lat w cywilu. /…/ Sąd Najwyższy 
w najnowszej uchwale siedmiu sędziów zmienił swoją wcześniejszą 
interpretację przepisów na niekorzyść mundurowych, którzy służbę 
rozpoczęli przed 1999 r. 

 

https://www.prawo.pl/prawo/studiowanie-w-szkole-milicyjnej-to-sluzba-w-organach-sb,512841.html
https://www.prawo.pl/prawo/studiowanie-w-szkole-milicyjnej-to-sluzba-w-organach-sb,512841.html
https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JFbRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4
https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JFbRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4
https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JFbRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4
https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JFbRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4
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Sąd Najwyższy odkręca poprzedni wyrok. Jedna emerytura 
dla mundurowych 
https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14923-sad-
najwyzszy-odkreca-poprzedni-wyrok-jedna-emerytura-dla-mundurowych 

R.Ch., 20 grudnia 2021 

Sąd Najwyższy odkręca poprzedni wyrok. Jedna emerytura dla 
mundurowych. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy przyjął bardzo 
ważną uchwałę dotyczącą emerytów wojskowych, którzy rozpoczęli 
służbę przed 2 stycznia 1999 r. i po odejściu do cywila płacili przez wiele 
lat składki do ZUS. SN w siedmioosobowym składzie orzekł, że mają oni 
prawo jedynie do jednego świadczenia, co stanowi zaprzeczenie 
orzeczenia tego samego sądu z 24 stycznia 2019 r. 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 
sygn. akt SK 9/16 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sy
gnatura=SK%209/16  

1/A/2021 WYROK z dnia 15 grudnia 2020. Sygn. akt SK 9/16. /…/ 
Trybunał Konstytucyjny: o r z e k a :  

Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) 
w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza 
jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej 
przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz 
emerytury częściowej, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

  

https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14923-sad-najwyzszy-odkreca-poprzedni-wyrok-jedna-emerytura-dla-mundurowych
https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14923-sad-najwyzszy-odkreca-poprzedni-wyrok-jedna-emerytura-dla-mundurowych
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%209/16
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%209/16


21 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (115) 2022 

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I 
UK 426/17 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20uk%20426-
17-1.docx.html 

Sygn. akt I UK 426/17. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes 
SN Józef Iwulski (przewodniczący), SSN Maciej Pacuda, SSN Romualda 
Spyt (sprawozdawca) Protokolant Małgorzata Beczek, w sprawie 
z odwołania S. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 
III Oddział w W. o podjęcie wypłaty emerytury, po rozpoznaniu na 
rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 stycznia 
2019 r., skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego 
w (…) z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt III AUa (…), uchyla zaskarżony 
wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (…) do 
ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania 
kasacyjnego. 
UZASADNIENIE /…/ W związku z powyższym Sąd Najwyższy uznaje za 
właściwy taki kierunek wykładni art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, 
z którego wynika, że użyte w ust. 2. tego artykułu sformułowanie 
„emerytura (…) obliczona według zasad określonych w art. 15a albo 
art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych” oznacza odwołanie się do zasad obliczenia 
emerytury wojskowej określonych w tych przepisach, a więc 
z uwzględnieniem wyłącznie służby wojskowej, co z kolei uzasadnia 
prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od 
siebie. 

 

  

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20uk%20426-17-1.docx.html
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20uk%20426-17-1.docx.html
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Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw 
rządowi 
https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-
zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a  
Sylwester Ruszkiewicz, 10 stycznia 2022 

Polski Ład. Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw rządowi. 
Jak ustaliła Wirtualna Polska, policyjni emeryci i renciści 
w związku z otrzymaniem niższych uposażeń w ramach Polskiego Ładu 
rozważają złożenie pozwu zbiorowego. W piśmie Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych padły mocne słowa. - Dostajemy kilkaset złotych 
mniej. Walczyliśmy z bandytami, a teraz państwo polskie traktuje nas jak 
najgorszych - mówią nam byli funkcjonariusze. 
"Zaalarmowani setkami telefonów i e-maili, zobligowani gniewem, 
oburzeniem, żalem i poczuciem krzywdy tysięcy naszych Koleżanek 
i Kolegów, którym Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, bez wcześniejszej akcji informacyjnej, bez 
jakiegokolwiek uprzedzenia i wyjaśnienia, zmniejszył o 200, 300, 400, 500 i 
więcej złotych emerytury i renty wypłacone w styczniu 2022 roku, zwracamy 
się o pilne podjęcie kroków naprawiające masowe naruszenie prawa" – tak 
zaczyna się pismo Antoniego Dudy, prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, skierowane do MSWiA. 

 

Emerytury po "Polskim Ładzie" - RPO pyta o zmianę 
przepisów 
https://www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/5395725,Emerytury-po-
Polskim-Ladzie-RPO-pyta-o-zmiane-przepisow.html 

13 stycznia 2022 

Emerytury po "Polskim Ładzie" - RPO pyta o zmianę przepisów. Do Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi emerytów dotyczące 
niższych świadczeń z powodu "Polskiego Ładu". Na co skarżą się 
emeryci? 
 

https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a
https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a
https://www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/5395725,Emerytury-po-Polskim-Ladzie-RPO-pyta-o-zmiane-przepisow.html
https://www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/5395725,Emerytury-po-Polskim-Ladzie-RPO-pyta-o-zmiane-przepisow.html
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Polski Ład odbiera mi część emerytury. To złamanie 
społecznej umowy 
https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-
spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/ 

Sławomir Zagórski, 5 stycznia 2022 

Polski Ład odbiera mi część emerytury. To złamanie społecznej umowy. 
Polski Ład zmniejszy moją emeryturę o ponad 1000 zł rocznie. Czy tak 
ma wyglądać sprawiedliwość społeczna? Mogę oddać 13. emeryturę, 
uważam, że przyznanie jej zamożnym emerytom było błędem. Ale nie 
godzę się na obcięcie mi emerytury, na którą pracowałem całe życie. 

 

Policyjni emeryci i renciści mogą pozwać rząd za Polski 
Ład 
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-
rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad 

WP.pl, 10 stycznia 2022 

Policyjni emeryci i renciści mogą pozwać rząd za Polski Ład. W związku 
z otrzymaniem niższych uposażeń w ramach programu PiS Polski Ład, 
policyjni emeryci i renciści rozważają złożenie pozwu zbiorowego - 
informuje. Pismo w sprawie Polskiego Ładu do MSWiA wysłał Antoni 
Duda, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. W piśmie zwrócił się o pilne podjęcie kroków naprawiające 
masowe naruszenie prawa. Niektórzy emerytowani funkcjonariusze 
w styczniu otrzymali pensje nawet o 500 zł niższe niż w grudniu. 

 

  

https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/
https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad
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Kilkadziesiąt lat służby dla kraju. Polski Ład obciął im 
emerytury  
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-
emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc 

Business Insider Polska, 05 stycznia 2022 

Kilkadziesiąt lat służby dla kraju. Polski Ład obciął im emerytury. Niższe 
styczniowe przelewy zobaczyli m.in. nauczyciele czy funkcjonariusze 
służb. Część z nich odzyska jednak pieniądze przy okazji rocznego 
rozliczenia podatku. Nic nie odzyskają emeryci mundurowi, którzy 
niejednokrotnie narażali przez kilkadziesiąt lat swoje życie i zdrowie 
w służbie kraju, a teraz otrzymali niższe świadczenia. 

 

Polski Ład uderzył w kolejną grupę emerytów. Rozważają 
pozew przeciwko Państwu 
https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10593145/polski-lad-uderzyl-
w-kolejna-grupe-emerytow-rozwazaja-pozew-przeciwko-panstwu.html 
11 stycznia 2022 

Polski Ład uderzył w kolejną grupę emerytów. Rozważają pozew 
przeciwko Państwu, Policyjni emeryci i renciści otrzymali niższe emerytury 
w związku z zasadami wprowadzonymi przez Polski Ład. Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych zapowiada podjęcie kroków prawnych 
wobec Skarbu Państwa. 

 

  

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc
https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10593145/polski-lad-uderzyl-w-kolejna-grupe-emerytow-rozwazaja-pozew-przeciwko-panstwu.html
https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10593145/polski-lad-uderzyl-w-kolejna-grupe-emerytow-rozwazaja-pozew-przeciwko-panstwu.html
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Zbiorowe pozwy za Polski Ład? Poszkodowani mogą 
domagać się zwrotów 
https://dziendobry.tvn.pl/newsy/zbiorowe-pozwy-za-polski-lad-
poszkodowani-moga-domagac-sie-zwrotow-5555080  

Rzeczpospolita, Diana Ryściuk, 11 stycznia 2022 

Zbiorowe pozwy za Polski Ład? Poszkodowani mogą domagać się 
zwrotów. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, Antoni Duda, złożył do MSWiA pismo dotyczące 
zmian w ramach Polskiego Ładu. Zwrócił się o pilną naprawę masowego 
naruszenia prawa. 

 

Pegasusa kupowali ludzie związani z MO i SB 
https://www.newsweek.pl/polska/polityka/pegasusa-kupowali-ludzie-
zwiazani-z-mo-i-sb/0ee8sx3  

„GW”, Mariusz Kowalczyk, 17 stycznia 2022 

Pegasusa kupowali ludzie związani z MO i SB. „Kaczyński nie brzydzi się 
komunistami i służbami PRL”. Spółka Matic, która kupiła dla CBA system 
szpiegowski Pegasus, została założona przez osoby pracujące w PRL dla 
Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa – ujawniła „Gazeta 
Wyborcza”. 

 

Rząd szczodry dla emerytów, budżet do zmiany 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8336489,rzad-
budzet-waloryzacja-emerytur.html 

Tomasz Żółciak Grzegorz Osiecki, 19 stycznia 2022 

Rząd szczodry dla emerytów, budżet do zmiany. Do końca stycznia rząd 
ma podjąć decyzję o zwiększeniu wskaźnika waloryzacji emerytur do 
7 proc. lub nawet 8 proc. – wynika z informacji DGP. - Będziemy chcieli 
dać nieco więcej, niż musimy - zapowiada nasz rozmówca z rządu. 

https://dziendobry.tvn.pl/newsy/zbiorowe-pozwy-za-polski-lad-poszkodowani-moga-domagac-sie-zwrotow-5555080
https://dziendobry.tvn.pl/newsy/zbiorowe-pozwy-za-polski-lad-poszkodowani-moga-domagac-sie-zwrotow-5555080
https://www.newsweek.pl/polska/polityka/pegasusa-kupowali-ludzie-zwiazani-z-mo-i-sb/0ee8sx3
https://www.newsweek.pl/polska/polityka/pegasusa-kupowali-ludzie-zwiazani-z-mo-i-sb/0ee8sx3
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8336489,rzad-budzet-waloryzacja-emerytur.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8336489,rzad-budzet-waloryzacja-emerytur.html
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Publikujemy decyzje ws. dezubekizacji po wyroku NSA 
https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-
wyroku-
nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0
uPXAPH4R5CVxM_M 

Bartosz Wilk, 09 stycznia 2022 

Publikujemy decyzje ws. dezubekizacji po wyroku NSA. Niemal dwa lata 
temu opisaliśmy nasze zmagania o uzyskanie informacji publicznej 
w zakresie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy 
których uwzględniano wnioski o wyłączenie stosowania tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. 

 

Ujawniamy nielegalną inwigilację policji. Spóźnione 
śledztwo prokuratury? 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Podsluchy-i-nielegalna-
inwigilacji-policji.-Spoznione-sledztwo-prokuratury?fbclid=IwAR35c-
lgp3cJwFaZF7wKQGKCrJQRcyVJFogO6Oxij4SeCY5ZbnKOGabfI1c 

Radosław Gruca 23 stycznia 2022 

Ujawniamy nielegalną inwigilację policji. Spóźnione śledztwo prokuratury? 
W latach 2007-2009 w polskiej policji dochodziło do nielegalnych 
podsłuchów i inwigilacji. Dziennikarze śledczy Radia ZET i portalu 
RadioZET.pl dotarli do dowodów na nielegalne działania w Biurze Spraw 
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Sprawę wyjaśniano po zmianie 
rządów na polecenie Mariusza Błaszczaka, ówczesnego szefa MSWiA. 
Prokuratura umorzyła jednak śledztwo w 2018 roku ze względu na 
przedawnienie czynów. 

 

  

https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0uPXAPH4R5CVxM_M
https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0uPXAPH4R5CVxM_M
https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0uPXAPH4R5CVxM_M
https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0uPXAPH4R5CVxM_M
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Podsluchy-i-nielegalna-inwigilacji-policji.-Spoznione-sledztwo-prokuratury?fbclid=IwAR35c-lgp3cJwFaZF7wKQGKCrJQRcyVJFogO6Oxij4SeCY5ZbnKOGabfI1c
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Podsluchy-i-nielegalna-inwigilacji-policji.-Spoznione-sledztwo-prokuratury?fbclid=IwAR35c-lgp3cJwFaZF7wKQGKCrJQRcyVJFogO6Oxij4SeCY5ZbnKOGabfI1c
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Podsluchy-i-nielegalna-inwigilacji-policji.-Spoznione-sledztwo-prokuratury?fbclid=IwAR35c-lgp3cJwFaZF7wKQGKCrJQRcyVJFogO6Oxij4SeCY5ZbnKOGabfI1c
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Kaczyński do protestujących pod kościołem: Następcy IV 
Departamentu MSW ciągle żyją 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8334319,kaczyns
ki-starachowice-nastepcy-iv-departamentu-msw-ciagle-zyja.html 

16 stycznia 2022 

Kaczyński do protestujących pod kościołem: Następcy IV Departamentu 
MSW ciągle żyją. /…/ Kaczyński w Starachowicach wziął udział w mszy 
świętej w intencji swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej, która zmarła 
17 stycznia 2013 r. Podczas wystąpienia prezesa PiS po mszy, część 
osób wznosiła nieprzychylne okrzyki. /…/ "Polska stała się wolna, ale 
niestety trzeba ze smutkiem powiedzieć, co w tym momencie słyszymy, 
że następcy IV Departamentu MSW, czyli tego, który walczył z Kościołem, 
z polskością, ciągle żyją, przeszli - można powiedzieć - do następnych 
pokoleń" - powiedział Kaczyński ponownie nawiązując do okrzyków. 

"I ten wielki błąd, jaki został popełniony zaraz po 1989 roku, braku kary, 
braku twardej rozprawy z tym wszystkim, ciągle na nas ciąży. Ale wierzę, 
że przyjdzie czas i będzie to wykonanie także testamentu tego pokolenia, 
do którego należała moja mama, że z tym skończymy raz na zawsze. I to 
będzie wydarzenie dla Polski bardzo pożyteczne, budujące naszą dobrą 
przyszłość" - powiedział Kaczyński. 

 

PiS to mój wróg. Największy 
https://wyborcza.pl/7,82983,28022300,gabriela-morawska-stanecka-pis-to-moj-
wrog-najwiekszy.html#S.strefa_ogladania-K.C-B.2-L.1.videogruby  

Justyna Dobrosz-Oracz, 20 stycznia 2022 

Gabriela Morawska-Stanecka: PiS to mój wróg. Nowa Lewica w jednym 
szeregu stawia liberałów, czyli Platformę i PiS. Ja się z tym nie zgadzam! 
To jeden z powodów mojego odejścia z tej partii. Ja zrobię wszystko, żeby 
obecną władzę usunąć, w sposób oczywiście demokratyczny - mówi 
Gabriela Morawska-Stanecka. 

 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8334319,kaczynski-starachowice-nastepcy-iv-departamentu-msw-ciagle-zyja.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8334319,kaczynski-starachowice-nastepcy-iv-departamentu-msw-ciagle-zyja.html
https://wyborcza.pl/7,82983,28022300,gabriela-morawska-stanecka-pis-to-moj-wrog-najwiekszy.html#S.strefa_ogladania-K.C-B.2-L.1.videogruby
https://wyborcza.pl/7,82983,28022300,gabriela-morawska-stanecka-pis-to-moj-wrog-najwiekszy.html#S.strefa_ogladania-K.C-B.2-L.1.videogruby
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Nielegalne działania policji w czasie rządów PO 
https://polskatimes.pl/podsluchy-i-inwigilacja-radio-zet-ujawnia-
nielegalne-dzialania-policji-w-czasie-rzadow-po/ar/c1-16011245 

Anna Piotrowska, 23 stycznia 2022 

Podsłuchy i inwigilacja. Radio ZET ujawnia: Nielegalne działania policji 
w czasie rządów PO. W latach 2007-2009 w polskiej policji dochodziło do 
nielegalnych podsłuchów i inwigilacji. Sprawa była wyjaśniana na 
polecenie byłego już szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. O nielegalnej 
inwigilacji, do jakiej dochodziło w policji w latach rządów PO-PSL pisze 
Radio ZET. Dziennikarze rozgłośni dotarli do dowodów na niezgodne 
z prawem działania w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej 
Policji. 

 

  

https://polskatimes.pl/podsluchy-i-inwigilacja-radio-zet-ujawnia-nielegalne-dzialania-policji-w-czasie-rzadow-po/ar/c1-16011245
https://polskatimes.pl/podsluchy-i-inwigilacja-radio-zet-ujawnia-nielegalne-dzialania-policji-w-czasie-rzadow-po/ar/c1-16011245
https://polskatimes.pl/autorzy/anna-piotrowska/au/11385317
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16 stycznia 2022 r. 
Koleżanki i Koledzy! 
Represjonowani! 

Jeśli ktoś był dotąd pewny 
swoich świadczeń lub zarobków, 
to dziś tę wiarę zapewne utracił. 
„Polski Ład” okazał się 
programem nie tylko fatalnie 
wprowadzanym, ale również 
przy okazji edukacyjnym. 
Rządzący mimowolnie 
uświadomili znacznej części 
społeczeństwa co to znaczy 
stracić część praw nabytych. 
Oczywiście skala tych „potrąceń” 

jest zupełnie inna niż w przypadku ustawy represyjnej, mimo to słuszne 
oburzenie wyrażają w zasadzie wszyscy dotknięci „Polskim Ładem”. 

Potężna inflacja, mordercze podwyżki cen gazu i energii elektrycznej to 
kolejne czynniki istotnie wpływające na nastroje społeczne. PiS nie jest 
w stanie zagłuszyć tego nawet swoją totalną propagandą serwowaną 
przez TVPiS i inne usłużne media. Ludzie się buntują, niezadowolenie 
wyrażają nawet dotychczasowi wyborcy partii Kaczyńskiego. 

Te nastroje oczywiście dają nadzieję na przyszłą zmianę, chociaż trzeba 
koniecznie brać pod uwagę jak silnie zdeterminowani są rządzący. Oni 
najlepiej wiedzą jakich przestępstw i nieprawidłowości się dopuścili. 
Strach przed odpowiedzialnością będzie ich pchał do najgorszych 
czynów, byleby utrzymać władzę. Za wszelką cenę. 

Logicznym wnioskiem jest zatem stwierdzenie, że sytuacja będzie się 
radykalizować. Musimy być gotowi do działania i wsparcia sił 
demokratycznych w walce z pisowskim reżimem. 
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Pięć lat temu dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi zostało okradzionych. Nie 
słychać było powszechnego oburzenia. Dziś setki tysięcy obywateli (w tym 
również wyborców PiS) z niedowierzaniem patrzą na swoje konta 
bankowe i portfele. A przecież to oczywista oczywistość – zbrodnia nie 
ukarana rozzuchwala. Mogli bezkarnie skrzywdzić 40 tysięcy ludzi i ich 
rodziny? To mogą krzywdzić miliony. O tym właśnie mówimy od pięciu lat. 
O 62 ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach tysięcy osobistych tragedii. My 
wiemy kim są rządzący, część społeczeństwa dopiero się tego dowiaduje. 

Życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości oraz samych pozytywnych 
rozstrzygnięć sądowych! 

Zawsze Wam wierny, 

Andrzej Rozenek 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W RZESZOWIE 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowało spotkanie członków Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego SEiRP pod nazwą "Spotkanie przy stole". 

Odbyło się ono 28.12 2021 r. w klubie Zodiak, na które przybyło 72 osoby 
wraz z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie dofinansowane zostało ze 
środków publicznych tj. Prezydent Miasta Rzeszowa - Wydział Zdrowia. 
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Spotkanie zostało otwarte przez Prezesa ZOW SEiRP Jana RUSKA, który 
przywitał przybyłych członków ZOW SEiRP oraz zaproszonych gości. 
Podziękował za wsparcie Urzędowi Miasta Rzeszowa, jak również 

przedstawił plan spotkania. 
Następnie oddał głos Stefani 
Rosińskiej i Marcie Wytrwał, które 
prowadziły dalszą część spotkania. 
Prowadzące poprosiły Panią 
Jadwigę Kupiszewską 
o prowadzenie części słowno-
poetyckiej. Odbyło się ono przy 
akompaniamencie skrzypiec Kai 
Szach, jak również Zespołu 
Wokalnego Pani Ewy Jaworskiej-
Pawełek z Klubu 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie. Zespół ten uświetnił 
kolędami i piosenkami to spotkanie. 
Po zakończeniu uroczystości 
artystycznej Prezes Jan Rusek 
wraz z insp. Zbigniewem Sową 
poprosił 8 lekarzy z Polikliniki 
MSWiA do wręczenia odznaczeń 
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przyznanych przez ZG SEiRP za troskę i pracę na rzecz naszych 
emerytów. Po odznaczeniach głos zabrał lekarz prelegent Andrzej Jamro, 
który w bardzo obrazowy i merytoryczny sposób przekazał wiedzę na 
temat chorób cywilizacyjnych, sercowych, cukrzycy, nowotworów, 
pandemii. Został zorganizowany również punkt mierzenia ciśnienia, który 
obsługiwany był przez 2 pielęgniarki z Polikliniki MSWiA. Na stołach dla 
każdego gościa były podarunki z rękodzieła wykonane przez wolontariat 
50+, oraz R.C.Seniora. Prezes zaprosił również gości do zabierania głosu. 
Pierwszy głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa przekazując na ręce Prezesa list 
gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego Policji z życzeniami. Pan 
Poseł Wiesław Buż serdecznie dziękując za zaproszenie, życzył dalszej 
wytrwałości w realizacji planów Stowarzyszenia. 

Następnie głos zabrała p Danuta Płaza-Wojnar z Rzeszowskiej Rady 
Seniorów, która złożyła życzenia noworoczne dla całego Stowarzyszenia. 
Na zakończenie ks. Marek Buchman symbolicznie podzielił się opłatkiem 
wraz ze złożeniem życzeń Noworocznych. 

W spotkaniu uczestniczyli goście wspierający nasze Stowarzyszenie 
Zbigniew Wożniak oraz Anna i Roman Kozak. Uwieńczeniem spotkania 
było zaproszenie na poczęstunek i wspólne słuchanie kolęd.  

Spotkanie to dało możliwość zawierania nowych znajomości oraz 
zacieśniło relacje międzyludzkie, wsparło samotnych seniorów stwarzając 
atmosferę świąteczną poprzez wspólne kolędowanie przy muzyce. 
W czasie spotkania odbyła wystawa prac malarskich członkiń SEiRP 
w Rzeszowie Pani Krystyny Bileńki oraz Jadwigi Kupiszewskiej. Całość 
imprezy uwiecznił nasz fotograf Wiesław Wolak. 

Autor: Marta Wytrwał 
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WSPOMNIENIA NA ŚWIĘTA 

Na dwa dni 11 i 12 września 
44 koleżanek i kolegów 
zdecydowało się wybrać na 
wycieczkę. Zaczęliśmy od 
Bardejowskich Kupeli, tam 
czekała na nas urocza 
i sympatyczna Jana 
(absolwentka Politechniki 
Rzeszowskiej), która 
oprowadzając po kurorcie 
przedstawiła jego barwną 
historię, między innymi 
o pobycie cesarzowej Sissi. 
Zwiedziliśmy skansen 
Muzeum Ludowej 
Architektury. Następny etap 
to Bardejów z wpisanymi na 
listę UNESCO rynkiem, 
murami obronnymi 
i Bazyliką św. Idziego. Był 
czas na kawę, doskonałe 
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słowackie piwo i słodkości. Granicę przekroczyliśmy w Konicznej, 
zatrzymaliśmy się w Zdyni na obiadokolację i nocleg. Był grill i zabawa, 
rolę didżeja pełnił piszący ten tekst. 
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Rano następnego dnia pojechaliśmy do Kwiatonia by zobaczyć perełkę 
wśród cerkwi (wpisana na listę UNESCO) i wysłuchać pasjonującego 
wykładu na temat wierzeń i historii obiektu. nie sposób było ominąć 
Szymbarku z oryginalnym Kasztelem rodu Gładyszów, niestety zabrakło 
czasu na poznanie skansenu. Ostatni etap to Biecz zobaczyliśmy 
muzeum z unikalnymi zbiorami między innymi dawną apteką, Kolegiatę, 
Ratusz z wieżą, część murów obronnych. 

Autor: Marian Bileńki 
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POSŁANKA NA SEJM RP, PANI KATARZYNA 
MARIA PIEKARSKA, OFERUJE POMOC 

PRAWNĄ REPRESJONOWANYM 
MUNDUROWYM W SWOIM BIURZE POSELSKIM 

PRZY UL. NOWY ŚWIAT 39 W WARSZAWIE, 
LOKAL NUMER 4 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA). 

Jak nas informuje Biuro Poselskie posłanki Katarzyny Marii 
Piekarskiej, w dalszym ciągu można skorzystać z porady 
prawnej /także np. w sprawach mieszkaniowych/, pod 
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu pod podanym 
wyżej numerem telefonu: 606 571 571. 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych 
formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. 
formalności należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25 września 2020 r. 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. 
2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do 

wybranego zakresu /…/ 
3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (jest to 
składka płacona „z góry” na następny miesiąc). 

4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z kopią 
legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej na adres: 
PZU Życie SA Oddział w Krakowie 31-133 Kraków; 
ul. Dunajewskiego 3 koniecznie z dopiskiem „p. Anna Kargul” 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami 
zajmującymi się obsługą ubezpieczenia: 
Katarzyna Kowal: 579 826 755 - codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-20.00; e-mail: seirp2019@outlook.com 

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Anna Kargul: 
662 167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 
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Program "SEiRP 2019" 

1. "SEiRP 2019". Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019 

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word) 

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(140) 2020 

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 

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
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