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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, objętość do 300 kilobajtów, 
 pliki tekstowe Microsoft Word Document: 
• 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:2,5, 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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USTAWA REPRESYJNA. KOSZTY OPERACJI 
SPECJALNEJ 

Sporym echem odbiła się w mediach informacja zamieszczona przez 
posła Adama Szłapkę na Twitterze. Poseł upublicznił pismo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiące odpowiedź na 
wcześniejsze wystąpienie dotyczące świadczeń wypłacanych przez 
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w trybie wyroków przywracających świadczenia emerytalne 
odebrane w wyniku nadinterpretacji przepisów ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 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. 

Mając na uwadze znaczenie tej informacji publikujemy ją w całości. Nie 
możemy jednak zgodzić się z komentarzem posła Adama Szłapki jakoby 
wypłata 287 milionów złotych to koszt podatnika. Poseł stwierdził: 
„287 milionów, a to dopiero początek. Tyle już kosztowała podatnika tak 
zwana ustawa dezubekizacyjna”. Panie Pośle, to są pieniądze które 
niesłusznie odebrano tym ludziom. Kosztem podatnika jest natomiast ta 
cała operacja specjalna, która jest represją i odpowiedzialnością zbiorową 
w najczystszej postaci. To bezprawie i przemoc państwowa. Kosztem 
podatnika jest utrzymywanie kilkudziesięciu pracowników IPN, jeszcze 
większej liczby pracowników ZER, no i całkowicie niepotrzebna mitręga 
sądów. Decydenci polityczni którzy stoją za tą operacją specjalną zadbali 
o to, żeby procesy trwały latami. Zaczął się szósty rok tej gehenny. Już 
kilka tysięcy osób nie doczekało rozpoczęcia procesu. ZER twierdzi, że 
nie wie ilu ludzi, którym odebrano emerytury zmarło. To co wie ZER? My 
zakładamy, że liczba ta przekracza 10 tysięcy. To oczywisty koszt tej 
operacji. Do tego setki osób, które nie zniosły szykan i przepłaciły to swoim 
zdrowiem, udarami, wylewami i zawałami. 

O sprawie informowały liczne media, a wśród nich Rzeczpospolita. 
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https://www.rp.pl/mundurowi/art37241151-mswia-wyplacilo-rencistom-i-
emerytom-286-mln-zlotych-to-efekt-ustawy-dezubekizacyjnej 

„MSWiA wypłaciło rencistom i emerytom 286 mln złotych. To efekt 
ustawy dezubekizacyjnej  
Ustawa dezubekizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2017 roku i obniżyła 
świadczenia wszystkim byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa 
PRL. Wystarczyło przepracować jeden dzień, by otrzymywać niższą 
emeryturę lub rentę. 

Publikacja: 14.10.2022 18:52 Magdalena Auzbiter Obecnie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji może żałować uchwalenia ustawy - 
zostało zobowiązane wypłacić funkcjonariuszom ponad 286 milionów 
złotych w skutek przegranych spraw w sądach. Sędziowie przyjmują rację 
emerytów oraz rencistów i przywracają im pierwotną wysokość 
przysługującego świadczenia” 

Więcej artykułów na ten temat w Infotece nr 63, którą przedstawiamy na 
kolejnych stronach Biuletynu. 

Komentarz zakończymy przywołaniem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wydanego jeszcze przed ustanowieniem ustawy 
dezubekizacyjnej z 2009, który uznawał, że /cytat z wyroku 
z 11 maja 2007 r., sygn. K 2/07 (OTK ZU nr 5/A/2007, poz. 48/: 

„Środki demontażu dziedzictwa po byłych totalitarnych ustrojach 
komunistycznych dają się pogodzić z ideą demokratycznego państwa 
prawa tylko wtedy, gdy - pozostając w zgodzie z wymaganiami państwa 
opartego na rządach prawa - będą skierowane przeciwko 
niebezpieczeństwom grożącym podstawowym prawom człowieka oraz 
procesowi demokratyzacji. (...) Likwidując spuściznę po totalitarnych 
systemach komunistycznych, demokratyczne państwo oparte na rządach 
prawa musi stosować środki formalnoprawne takiego państwa. Nie może 
stosować żadnych innych środków, ponieważ wówczas nie byłoby lepsze 
od totalitarnego reżimu, który ma zostać całkowicie zlikwidowany. 
Demokratyczne państwo oparte na rządach prawa dysponuje 
wystarczającymi środkami, aby zagwarantować, że sprawiedliwości 
stanie się zadość, a winni zostaną ukarani. Nie może ono jednak i nie 

https://www.rp.pl/mundurowi/art37241151-mswia-wyplacilo-rencistom-i-emerytom-286-mln-zlotych-to-efekt-ustawy-dezubekizacyjnej
https://www.rp.pl/mundurowi/art37241151-mswia-wyplacilo-rencistom-i-emerytom-286-mln-zlotych-to-efekt-ustawy-dezubekizacyjnej
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powinno zaspokajać żądzy zemsty, zamiast służyć sprawiedliwości. Musi 
natomiast respektować takie prawa człowieka i podstawowe swobody, jak 
prawo do należytego procesu, prawo do wysłuchania czy prawo do 
obrony, oraz stosować je także wobec tych osób, które same ich nie 
stosowały, gdy były u władzy”. 

Koniecznie trzeba przytoczyć również cytat z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 roku, sygn. akt. K 6/09, w którym 
Trybunał stwierdził, że: 

„Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który 
został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, 
ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po 
raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe praw do korzystania 
z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego” oraz, że „Służba 
w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest 
jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił 
służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie”. 

Autorzy tej operacji specjalnej są zapewne zadowoleni. Co czwarty 
świadczeniobiorca, któremu odebrano emeryturę czy rentę nie żyje. Wielu 
twierdzi, że o to chodziło. 
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TWIT POSŁA A. SZŁAPKI 

Biuro Poselskie 
Pana Posła Adama Szłapki 

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wystąpienie Pana Posła dotyczące 
świadczeń wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA), uprzejmie 
przestawiam, co następuje. 

Z danych ZER MSWiA wynika, iż w związku z wejściem w życie, z dniem 
1 stycznia 2017 r., ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 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 do 30 
września 2017 r. ponownie zostały ustalone świadczenia emerytalno-
rentowe 38 331 osobom, 

a w okresie od 1 października 2017 r. do 27 czerwca 2022 r. 989 
osobom. Od decyzji ponownie ustalających wysokość świadczeń, w 
oparciu o ww. ustawę, zostało złożonych ponad 26.000 odwołań. 

Jednocześnie, jak informuje Dyrektor ZER MSWiA, nie są prowadzone 
szczegółowe statystyki w zakresie liczby odwołań złożonych w 
poszczególnych latach obowiązywania ustawy zmieniającej. 
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Odnosząc się do pytań dotyczących wypłat świadczeń oraz 
odszkodowań, uprzejmie wyjaśniam, że ZER MSWiA nie wypłaca 
odszkodowań w związku ze zmianą decyzji wydawanych w trybie ustawy 
zmieniającej na podstawie prawomocnych wyroków sądów. Realizacja 
prawomocnych wyroków polega na ponownym ustaleniu wysokości 
świadczeń według stanu sprzed ich obniżenia oraz naliczeniu 
stosownych wyrównań. 

Według danych przekazanych przez ZER MSWiA do 31 grudnia 2021 r. 
zrealizowano 661 prawomocnych wyroków sądu i z tego tytułu 
wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 74.060.386,41 zł, natomiast od 
stycznia 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. zrealizowano 1544 
prawomocnych wyroków sądu na łączną kwotę 212 871 615,97 zł. 
Dyrektor ZER MSWiA przekazał, że ZER MSWiA nie dysponuje danymi 
dotyczącymi wypłat w podziale na poszczególne lata. 

W zakresie terminowości wypłat przywracanych świadczeń, ZER MSWiA 
wyjaśnił, że realizuje prawomocne wyroki w terminie wskazanym w art. 
118 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z art. 11 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 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. 

W związku z powyższym w sytuacji ustalenia wysokości świadczenia 
orzeczeniem sądowym, ZER MSWiA wydaje decyzję w terminie do 30 
dni od dnia wpływu prawomocnego orzeczenia sądu. 

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych w związku z art. 49a ustawy zaopatrzeniowej, 
w przypadku niewydania przez ZER MSWiA decyzji w terminie, z urzędu 
wypłaca się odsetki ustawowe za opóźnienie określone przepisami 
prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w 
wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ZER 
MSWiA nie ponosi odpowiedzialności. 
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Z poważaniem 

Dorota Jęda, Zastępca Dyrektora Biura Ministra Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji /podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 

ul. Stefana Batorego 5 tel.+48 22 250 01 12 

02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 39 88 

mswia.gov.pl 2/2 

9:21 AM · 14 paź 2022·Twitter for iPhone 

Więcej na Twitterze posła Adama Szłapki: 

https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=
twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E15808211469
91153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9
%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska
-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F 

  

https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels
https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580821146991153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F
https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580821146991153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F
https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580821146991153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F
https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580821146991153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F
https://twitter.com/adamSzlapka/status/1580821146991153152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580821146991153152%7Ctwgr%5E72394a7361fe497c9ce29f9e235264558b4e67a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrowdmedia.pl%2Fkleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis%2F
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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 63 

Przegląd mediów – 24. 10. 2022 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. 

Klęska ustawy dezubekizacyjnej 
https://crowdmedia.pl/kleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-
pyche-pis/ 

Bartosz Wiciński, 16 październik 2022 

Klęska ustawy dezubekizacyjnej. Tyle zapłacimy za pychę PiS. Siedem 
lat temu obóz władzy postawił sobie za punkt honoru uchwalenie ustawy 
dezubekizacyjnej. Resort spraw wewnętrznych seryjnie przegrywa 
z byłymi funkcjonariuszami w sądach. /…/ Wypłacono 287 mln zł zaległych 
świadczeń. 

Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej opublikował na Twitterze 
odpowiedź resortu spraw wewnętrznych na jego zapytanie poselskie 
dotyczące świadczeń wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA. 

287 milionów, a to dopiero początek. Tyle już kosztowała podatnika 
tak zwana ustawa deubekizacyjna – napisał poseł. /…/ 

 

  

https://crowdmedia.pl/kleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis/
https://crowdmedia.pl/kleska-ustawy-dezubekizacyjnej-tyle-zaplacimy-za-pyche-pis/
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Porażka ustawy dezubekizacyjnej 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/porazka-ustawy-dezubekizacyjnej-
ministerstwo-wyplaca-setki-milionow-zlotych/9xdwv6s 

Porażka ustawy dezubekizacyjnej. Ministerstwo wypłaca setki milionów złotych, 
dzisiaj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłaciło byłym 
funkcjonariuszom służb PRL ponad 286 mln zł w wyniku przegranych 
spraw sądowych — informuje resort w odpowiedzi na zapytanie poselskie. 
Sądy masowo przywracają wysokość emerytur obniżonych w wyniku 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 

Wprowadzona w 2017 r. ustawa dezubekizacyjna zbiorowo obniżała 
świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom organów 
bezpieczeństwa PRL. Decyzja dotknęła blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys. 
wdów i dzieci pobierających renty rodzinne. /…/ Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych, cytowane przez "Gazetę Wyborczą" 
informowało na początku września, że sprawy przywrócenia emerytur 
wygrało w I instancji już 7 tys. osób. Od tych orzeczeń odwoływało się 
MSWiA. W II instancji swoje procesy wygrały ponad 3 tys. osób. 

"Wyborcza" podawała też, że kilkanaście tysięcy spraw sądowych zostało 
zawieszonych ze względu na to, że ustawa dezubekizacyjna trafiła do 
Trybunału Konstytucyjnego. Ten nie podjął na razie stosownej decyzji. 
W związku z opieszałością TK Polska w lipcu przegrała sprawę przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 

W sprawie wypowiedziały się już za to Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd 
Administracyjny, które odrzuciły zasadę odpowiedzialności zbiorowej 
i wskazały, że przy obniżaniu emerytur powinna decydować indywidualna 
charakterystyka służby danego funkcjonariusza. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/porazka-ustawy-dezubekizacyjnej-ministerstwo-wyplaca-setki-milionow-zlotych/9xdwv6s
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/porazka-ustawy-dezubekizacyjnej-ministerstwo-wyplaca-setki-milionow-zlotych/9xdwv6s
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To dopiero początek 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,29024071,ustawa-
dezubekizacyjna-mswia-musialo-oddac-emerytom-i-
rencistom.html?fbclid=IwAR1X6epNn0VUqAEOkMOzkRusXJF6FPSnxu
MsPrOhj7KmgQeo7kID5CYUDGI 

Marcin Kozłowski, 14 Października 2022 

Ustawa dezubekizacyjna. MSWiA musiało oddać emerytom i rencistom 
prawie 287 mln zł. "To dopiero początek". 

Do końca czerwca tego roku Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłacił 
niemal 287 mln zł tym osobom, które skutecznie zaskarżyły decyzję 
o obniżeniu ich emerytur i rent. /…/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przekazało w piśmie do przewodniczącego Nowoczesnej 
Adama Szłapki, że w związku z wejściem w życie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej od stycznia do września 2017 r. "ponownie ustalono 
świadczenia emerytalno-rentowe 38 331 osobom". W okresie od 
1 października 2017 r. do 27 czerwca 2022 r. podobnej zmiany dokonano 
u 989 osób. /…/ "Według danych przekazanych przez ZER MSWiA do 
31 grudnia 2021 r. zrealizowano 661 prawomocnych wyroków sądu 
i z tego tytułu wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 74.060.386,41 zł, 
natomiast od stycznia 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. zrealizowano 1544 
prawomocnych wyroków sądu na łączną kwotę 212 871 615,97 zł" 
- czytamy w piśmie do Adama Szłapki. 

 

  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,29024071,ustawa-dezubekizacyjna-mswia-musialo-oddac-emerytom-i-rencistom.html?fbclid=IwAR1X6epNn0VUqAEOkMOzkRusXJF6FPSnxuMsPrOhj7KmgQeo7kID5CYUDGI
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,29024071,ustawa-dezubekizacyjna-mswia-musialo-oddac-emerytom-i-rencistom.html?fbclid=IwAR1X6epNn0VUqAEOkMOzkRusXJF6FPSnxuMsPrOhj7KmgQeo7kID5CYUDGI
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,29024071,ustawa-dezubekizacyjna-mswia-musialo-oddac-emerytom-i-rencistom.html?fbclid=IwAR1X6epNn0VUqAEOkMOzkRusXJF6FPSnxuMsPrOhj7KmgQeo7kID5CYUDGI
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,29024071,ustawa-dezubekizacyjna-mswia-musialo-oddac-emerytom-i-rencistom.html?fbclid=IwAR1X6epNn0VUqAEOkMOzkRusXJF6FPSnxuMsPrOhj7KmgQeo7kID5CYUDGI
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Dezubekizacja. Generał Janicki wygrał z PiS i odzyskał 
emeryturę 
https://www.rp.pl/sluzby/art37122951-dezubekizacja-general-janicki-
wygral-z-pis-i-odzyskal-emeryture 

Izabela Kacprzak, 26 września 2022 

Dezubekizacja. Generał Janicki wygrał z PiS i odzyskał emeryturę. Były 
szef BOR, gen. Marian Janicki, odzyskał przed sądem emeryturę, którą 
MSWiA zabrało mu w ramach dezubekizacji – dowiedziała się 
„Rzeczpospolita”. Ani funkcje, ani zadania, jakie wypełniał przed rokiem 
1990 Marian Janicki, nie były służbą na rzecz totalitarnego państwa. Samo 
wpisanie przez IPN Biura Ochrony Rządu na listę instytucji, które 
podlegać będą dezubekizacji, nie wystarczy do tego, by obcinać komuś 
emeryturę – to konkluzja prawomocnego wyroku, jaki zapadł przed Sądem 
Apelacyjnym w Krakowie w sprawie gen. Mariana Janickiego, który przez 
pięć lat walczył z MSWiA o niesłuszne obniżenie mu emerytury do 
2 tys. zł brutto na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. Zakład Emerytalno-
Rentowy MSWiA zwrócił mu już świadczenia w wysokości ponad 
12 tys. zł, ale bez odsetek. – Będziemy o nie walczyć przed sądem – mówi 
„Rz” pełnomocnik Janickiego, mec. Janusz Furgała. 

 

  

https://www.rp.pl/sluzby/art37122951-dezubekizacja-general-janicki-wygral-z-pis-i-odzyskal-emeryture
https://www.rp.pl/sluzby/art37122951-dezubekizacja-general-janicki-wygral-z-pis-i-odzyskal-emeryture


16 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (124) 2022 

Jest wyrok w sprawie emerytury gen. Janickiego. Wygrał z 
PiS 
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jest-wyrok-w-sprawie-emerytury-
gen-janickiego-wygral-z-pis/7r018v2 

Jest wyrok w sprawie emerytury gen. Janickiego. Wygrał z PiS. Były szef Biura 
Ochrony Rządu gen. Marian Janicki wygrał sprawę w sądzie dotyczącą 
emerytury. Świadczenie zostało mu obniżone na podstawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. O rozstrzygnięciu sądu informuje "Rzeczpospolita". 

Ani funkcje, ani zadania, jakie wypełniał przed rokiem 1990 Marian 
Janicki, nie były służbą na rzecz totalitarnego państwa. Samo wpisanie 
Biura Ochrony Rządu przez Instytut Pamięci Narodowej na listę instytucji, 
które podlegać będą dezubekizacji, nie wystarczy do tego, by obcinać 
komuś emeryturę – tak brzmi konkluzja prawomocnego wyroku, jaki 
zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. 

 

Apel FSSM RP do prezesów sądów apelacyjnych  
https://fssm.pl/apel-fssm-rp-do-prezesow-sadow-
apelacyjnych?fbclid=IwAR20yrcwHEle2-07joDSSR5dP9X-
SmH_ywQMhv-j84MFVm4MXPBW-Afl_dA 

05 października 2022 

Apel FSSM RP do prezesów sądów apelacyjnych. Federacja 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wystąpiła do wszystkich Prezesów 
Sądów Apelacyjnych z pismem-apelem, wskazującym na potrzebę 
orzekania w sprawach odwołań od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA 
obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. 
w trzyosobowych składach sędziowskich. Wnosimy o to zważywszy, że 
taki skład tworzy warunki do wnikliwej i bardziej wszechstronnej oceny 
sprawy, która dla skarżących ma znaczenie egzystencjalne. Jednak 
wyraźnego zaznaczenia wymaga fakt, że złożenie takiego wniosku 
o zarządzenie rozpoznania sprawy w składzie trzech sędziów /wzór 
wniosku na dole strony/ jest decyzją indywidualną każdego skarżącego. 

Wiceprzewodniczący FSSM RP. Leszek Szreder. 

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jest-wyrok-w-sprawie-emerytury-gen-janickiego-wygral-z-pis/7r018v2
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jest-wyrok-w-sprawie-emerytury-gen-janickiego-wygral-z-pis/7r018v2
https://fssm.pl/apel-fssm-rp-do-prezesow-sadow-apelacyjnych?fbclid=IwAR20yrcwHEle2-07joDSSR5dP9X-SmH_ywQMhv-j84MFVm4MXPBW-Afl_dA
https://fssm.pl/apel-fssm-rp-do-prezesow-sadow-apelacyjnych?fbclid=IwAR20yrcwHEle2-07joDSSR5dP9X-SmH_ywQMhv-j84MFVm4MXPBW-Afl_dA
https://fssm.pl/apel-fssm-rp-do-prezesow-sadow-apelacyjnych?fbclid=IwAR20yrcwHEle2-07joDSSR5dP9X-SmH_ywQMhv-j84MFVm4MXPBW-Afl_dA
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Zapytanie nr 5305 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51C93CD
B&view=null  
Marek Wójcik, 08 października 2022 

Zapytanie nr 5305 do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 

/…/ Przechodząc do aspektów finansowych, o które zapytuje Pan Poseł, 
to według danych sporządzonych na podstawie wypłaconych 
w październiku 2017 roku świadczeń emerytalno-rentowych, spośród 
skierowanych przez ZER MSWiA do IPN 193 540 zapytań, weryfikacji 
z tytułu pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa 
w art. 13b ustawy, podlegało 38 331 świadczeń. W ogólnej liczbie 
zweryfikowanych świadczeń, 37 725 świadczeń uległo obniżeniu, 555 
świadczeń pozostało w dotychczasowej wysokości, a 51 świadczeń uległo 
podwyższeniu (m.in. z powodu doliczenia do wysługi emerytalnej 
dotychczas nieuwzględnionych okresów składkowych lub okresów 
zatrudnienia lub innej kwalifikacji przez IPN dotychczasowych okresów 
służby). Odnosząc się do pytania o realne oszczędności dla budżetu 
państwa - w ocenie organu emerytalnego - trudno jest je wskazać, 
zarówno w bieżącym roku, jak i w kolejnych latach. Z danych 
opracowanych przez ZER MSWiA na podstawie świadczeń wypłaconych 
w październiku 2017 roku wynika, że łączna kwota wydatków na 
świadczenia obniżone od dnia 1 października 2017 roku na podstawie 
decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń emerytalno-
rentowych, uległa zmniejszeniu o kwotę około 59 mln 444 tys. zł, 
w porównaniu z wielkością wydatków na świadczenia wypłacone tym 
samym osobom we wrześniu 2017 roku, tj. przed ich weryfikacją. /…/ 

 

  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51C93CDB&view=null
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51C93CDB&view=null
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Wyrok niezgodny z wolą PiS. Generał wygrał proces  
https://wiadomosci.wp.pl/sad-przeciw-woli-pis-general-mial-byc-ukarany-
za-smolensk-6816804559919968a 

Dawid Siedzik, 27 września 2022 

Wyrok niezgodny z wolą PiS. Generał wygrał proces. Generał Mariusz 
Janicki, były szef BOR, ponownie otrzyma pełną emeryturę - informuje 
"Rzeczpospolita". Stracił ją po decyzji MSWiA, kiedy BOR zostało wpisane 
na listę instytucji podlegających ustawie dezubekizacyjnej. PiS od lat 
podkreślało, że Janicki ponosi polityczną odpowiedzialność za Smoleńsk, 
odpowiadając wówczas za bezpieczeństwo prezydenta. Sprawa 
gen. Janickiego ma swój początek w 2016 roku, kiedy to PiS procedował 
drugą ustawę dezubekizacyjną. W pierwszej, z 2009 roku, kiedy to 
obniżono emerytury byłym funkcjonariuszom SB, BOR nie było na liście. 
40 tysięcy funkcjonariuszy tej formacji trafiło na nią dopiero w grudniu 
2016 roku. Janickiemu, decyzją MSWiA, zmniejszono emeryturę 
z 12 tysięcy złotych brutto do 2 tys. Ale rodzinnie straciła także 
niepełnosprawna matka generała. Jako wdowa po funkcjonariuszu BOR, 
na kilka miesięcy przed śmiercią, otrzymywała 890 złotych. 

 

  

https://wiadomosci.wp.pl/sad-przeciw-woli-pis-general-mial-byc-ukarany-za-smolensk-6816804559919968a
https://wiadomosci.wp.pl/sad-przeciw-woli-pis-general-mial-byc-ukarany-za-smolensk-6816804559919968a
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Opracowanie przydatne do formułowania odpowiedzi na 
apelację Dyrektora ZER 
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/wazne-opracowanie-zbfsop/ 

Komentarz. Dot. postawy części radców prawnych Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA występujących w roli pełnomocników procesowych 
Dyrektora ZER w sprawach o wysokość świadczeń emerytalnych 
zmniejszonych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. 
Opracowanie przydatne do formułowania odpowiedzi na apelację 
Dyrektora ZER. W nawiązaniu do Komunikatu Komisji Prawnej Federacji 
z 31 marca 2022 r. przedstawiamy analizę postawy i zachowań niektórych 
radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, 
występujących w naszych sprawach odwoławczych w roli pełnomocników 
procesowych Dyrektora ZER. /…./  

Aktualna opcja rządząca nie jest wieczna, tak jak nic nie jest wieczne. 
Wkrótce odejdzie i zmieni się optyka patrzenia także na to, co zgotowano 
naszemu środowisku i to bez żadnego racjonalnego powodu. Aktualnym 
stanie się wówczas pytanie: kto „przyłożył do tego swoją rękę”. My 
natomiast i nasi bliscy czujemy się w obowiązku o tym pamiętać, przede 
wszystkim w imię tych, którzy tego już nie doczekają, zgodnie ze słowami 
naszego poety Czesława Miłosza: „…spisane będą czyny i rozmowy”. 
Zarząd ZBFSOP. 

 

  

https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/wazne-opracowanie-zbfsop/
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Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienia Prezesa ZBFSOP 
https://www.zbfsop.pl/wp-content/uploads/2022/09/Dyrektor-ZER-2.pdf 

https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/odpowiedz-zer-mswia-na-wystapienia-
prezesa-zbfsop/ 

Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienia Prezesa ZBFSOP /…/ 
Z posiadanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA danych wynika, 
iż według stanu na dzień 15 września 2022 r. zrealizowanych zostało 3312 
prawomocnych wyroków sądu przywracających świadczenia emerytalno-
rentowe w wysokości sprzed 1 października 2017 r. /…/ W odpowiedzi na 
pytanie dotyczące skarg kasacyjnych, wyjaśniam, że w okresie od 
stycznia 2020 r. do dnia 15 września 2022 r. do Sądu Najwyższego 
złożonych zostało przez organ emerytalny określony przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych 59 skarg kasacyjnych od 
prawomocnych orzeczeń sądów przywracających skarżącym świadczenia 
emerytalne. Odnosząc się do czwartego pytania uprzejmie informuję, iż 
zmieniając decyzje organu emerytalnego w sprawach ponownego 
ustalenia wysokości świadczeń, sądy w zależności od sentencji wyroku, 
zobowiązują organ emerytalny do ponownego przeliczenia świadczeń, 
z pominięciem art. 15c, art. 22a, art. 24a ustawy, począwszy od dnia 
1 października 2017 r. bądź do ustalenia świadczenia w wysokości 
obowiązującej przed dniem 1października 2017 r. /…/ Jednocześnie 
informuję, iż nie są prowadzone przez ZER MSWiA szczegółowe 
statystyki w tym zakresie. W pozostałym zakresie organ emerytalny nie 
dysponuje danymi statystycznymi, o których udostępnienie wnosi Pan 
Prezes we wniosku z dnia 18 września 2022 r. 

 

  

https://www.zbfsop.pl/wp-content/uploads/2022/09/Dyrektor-ZER-2.pdf
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/odpowiedz-zer-mswia-na-wystapienia-prezesa-zbfsop/
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/odpowiedz-zer-mswia-na-wystapienia-prezesa-zbfsop/
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IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych 
https://fssm.pl/kolobrzeg-10-wrzesnia-2022-
r_?fbclid=IwAR2YhfxL6faYjVIjVmoUAmrS2UrBBYp8qDQy21g4_pe7Ig4F
sRtfBfyiFGY 

/…/ wystąpienie Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, wygłoszone 10 września 2022 roku podczas 
IV Kołobrzeskiej Konferencji Służb Mundurowych zorganizowanej pod 
hasłem „pamięć, prawda, przyszłość”. 

 

Waloryzacja emerytur 2023 
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29044272,waloryzacja-emerytur-
2023-rzad-stosuje-woj-stary-trik-szkoda.html  

Mikołaj Fidziński, 20 października 2022 

Waloryzacja emerytur 2023. Rząd stosuje swój stary trik. Szkoda, że robi 
to tylko wybiórczo. We wtorek 18 października rząd hucznie ogłosił, że oto 
w 2023 r. zwaloryzuje emerytury aż o przynajmniej 13,8 proc., a najniższe 
nawet mocniej. Tyle, że w znacznej mierze nie jest to jego hojność, tylko 
ustawowy mus. "Tłuszczyku" od rządu jest w waloryzacji niewiele. A inne 
grupy wciąż czekają na swoją kolej w waloryzacji świadczeń. Przynajmniej 
13,8 proc., a w przypadku najniższych emerytur minimum 250 zł (brutto) - 
tyle ma wynieść w 2023 r. waloryzacja emerytur. 

 

  

https://fssm.pl/kolobrzeg-10-wrzesnia-2022-r_?fbclid=IwAR2YhfxL6faYjVIjVmoUAmrS2UrBBYp8qDQy21g4_pe7Ig4FsRtfBfyiFGY
https://fssm.pl/kolobrzeg-10-wrzesnia-2022-r_?fbclid=IwAR2YhfxL6faYjVIjVmoUAmrS2UrBBYp8qDQy21g4_pe7Ig4FsRtfBfyiFGY
https://fssm.pl/kolobrzeg-10-wrzesnia-2022-r_?fbclid=IwAR2YhfxL6faYjVIjVmoUAmrS2UrBBYp8qDQy21g4_pe7Ig4FsRtfBfyiFGY
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29044272,waloryzacja-emerytur-2023-rzad-stosuje-woj-stary-trik-szkoda.html
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29044272,waloryzacja-emerytur-2023-rzad-stosuje-woj-stary-trik-szkoda.html
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Ogólnopolski protest mundurowych - 9 listopada przed 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-
mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-
zaplanowana?fbclid=IwAR3ABI9-
iS45wkBrg3WcFBwdBIMPlZPlZuqMGCnBM0LFRnork_w8tUQQLcc 

Marta Rachwalska, 20 października 2022. 

Ogólnopolski Protest Mundurowych faktem. Manifestacja w Warszawie 
zaplanowana. 
Federacja oficjalnie rozpoczęła akcję protestacyjną - dowiedział się 
InfoSecurity24.pl. Przybierze ona, przynajmniej na razie, formę 
manifestacji, która odbędzie się 9 listopada przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów. Jak podkreśla w rozmowie z redakcją Sławomir Koniuszy 
z NSZZ Policjantów, to od działań rządu zależy czy będzie to jej jedyny 
przejaw, czy czeka nas jednak eskalacja. 

 

Protest w polskiej policji 
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-protest-w-polskiej-policji-
zamiast-mandatow-beda-pouczenia,nId,6349740 

Adam Majcherek, 15 października 2022. 

Protest w polskiej policji. Zamiast mandatów będą pouczenia. 
Niezadowoleni z warunków zatrudnienia policjanci rozpoczynają akcję 
protestacyjną pod nazwą „Akcja 41”. W ramach jej działań wyjątkowo 
będą się zachowywać tak, jak mogliby na co dzień. 

 

  

https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-zaplanowana?fbclid=IwAR3ABI9-iS45wkBrg3WcFBwdBIMPlZPlZuqMGCnBM0LFRnork_w8tUQQLcc
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-zaplanowana?fbclid=IwAR3ABI9-iS45wkBrg3WcFBwdBIMPlZPlZuqMGCnBM0LFRnork_w8tUQQLcc
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-zaplanowana?fbclid=IwAR3ABI9-iS45wkBrg3WcFBwdBIMPlZPlZuqMGCnBM0LFRnork_w8tUQQLcc
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-zaplanowana?fbclid=IwAR3ABI9-iS45wkBrg3WcFBwdBIMPlZPlZuqMGCnBM0LFRnork_w8tUQQLcc
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-protest-w-polskiej-policji-zamiast-mandatow-beda-pouczenia,nId,6349740
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-protest-w-polskiej-policji-zamiast-mandatow-beda-pouczenia,nId,6349740
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Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 
http://nszz-pp.pl/?p=6661 

17 października 2022 Dariusz Skiba 

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich/ 
Koleżanki i Koledzy. NSZZ Pracowników Policji wraz z ZZPP przesłał 
do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o rozpatrzenie, ocenę 
oraz zajęcie się kwestią łamania naszych praw. Rzecznik Praw 
Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez 
instytucje państwowe. Bada czy działanie urzędów i różnych 
instytucji wobec obywatela było zgodne z prawem. Analizuje czy 
służby państwowe nie zaniedbały spraw im zgłoszonych. Dlatego też 
dwie organizacje uznały słuszność zwrócenia się do RPO 
z Wnioskiem, do którego lektury zapraszamy poniżej. 

 

Interes policji czy społeczeństwa 
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/policyjny-odwet-na-
sygnaliscie?fbclid=IwAR0V1cxWhdDNydZOnw7OpyBJtgTEXzvL-
0u0iqYcSi7N60NlNglXP4FCUNI 
Marta Rachwalska, 22 września 2022 

Policyjny odwet na sygnaliście? Policyjny sygnalista został zwolniony ze 
służby ze względu na jej ważny interes w ramach odwetu za zgłoszenie 
nieprawidłowości w formacji? Tak sprawę ocenia Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, które przyłączyło się do skargi złożonej przez 
mundurowego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

"Ważny interes służby" był jedną z najczęściej stosowanych w Policji 
fakultatywnych przesłanek zwolnienia ze służby, opisywaną jako "worek 
bez dna", z którego policja korzysta, kiedy nie można rozwiązać stosunku 
służbowego na korzystniejszej podstawie prawnej bądź każdej innej. Taką 
opinię podziela Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, opisując sprawą 
zwolnionego ze służby policjanta. 

 

http://nszz-pp.pl/?p=6661
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/policyjny-odwet-na-sygnaliscie?fbclid=IwAR0V1cxWhdDNydZOnw7OpyBJtgTEXzvL-0u0iqYcSi7N60NlNglXP4FCUNI
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/policyjny-odwet-na-sygnaliscie?fbclid=IwAR0V1cxWhdDNydZOnw7OpyBJtgTEXzvL-0u0iqYcSi7N60NlNglXP4FCUNI
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/policyjny-odwet-na-sygnaliscie?fbclid=IwAR0V1cxWhdDNydZOnw7OpyBJtgTEXzvL-0u0iqYcSi7N60NlNglXP4FCUNI
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Chciał zostać policjantem, pomagać ludziom, tropić i 
eliminować zło 
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28906882,mobbing-w-policji-w-
janowie-lubelskim-funkcjonariusz-
wprost.html?fbclid=IwAR0KaXaKt6TtohMgmNaY7I6n05rRrnKz-
Q92An5rKNJU4nmWjqVZ9ccfYs8 

Jacek Brzuszkiewicz, 16 września 2022 

Sierżanta Ściborka z ostrym atakiem serca odwieziono do szpitala. 
Policjanci ujawniają: to efekt mobbingu. tylko na wyborcza.pl. 
Naczelnik S. od lat nieustannie mnie poniżał i śledził każdy mój krok, aby 
mnie na czymś przyłapać i wyrzucić z pracy. Cudem to znosiłem, ale kiedy 
wręczono mi rozkaz przeniesienia do oddalonego o 80 km Zamościa, 
moje serce nie wytrzymało - mówi starszy sierżant Rafał Ściborek. 

 

Nie piły i nie donosiły - słono za to zapłaciły 
https://nowosci.com.pl/nie-pily-i-nie-donosily-slono-za-to-zaplacily-
przypadki-rzeczniczek-policji-w-toruniu/ar/c15-
16870913?fbclid=IwAR3h3bClwY7-
30KCQovlMJYXFJc5tW7jgisQVprfS3OifIuFQ8QB-sYR_bE 

Małgorzata Oberlan, 16 września 2022 

Nie piły i nie donosiły - słono za to zapłaciły. Przypadki rzeczniczek policji 
w Toruniu. Czwarty już miesiąc trwa postępowanie dyscyplinarne byłej już 
rzeczniczki policji w Toruniu - aspirant Agnieszki Wolszy. Zarzuty? Nie 
zgłosiła alkoholowej konsumpcji, której świadkiem była na szkoleniu 
w Legionowie. Sama nie piła; funkcję straciła. Historia brzmi jak powtórka 
z rozrywki i przypomina przeboje jej poprzedniczki - podinsp. Wioletty 
Dąbrowskiej. Identyczna jednak nie jest 

 

  

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28906882,mobbing-w-policji-w-janowie-lubelskim-funkcjonariusz-wprost.html?fbclid=IwAR0KaXaKt6TtohMgmNaY7I6n05rRrnKz-Q92An5rKNJU4nmWjqVZ9ccfYs8
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28906882,mobbing-w-policji-w-janowie-lubelskim-funkcjonariusz-wprost.html?fbclid=IwAR0KaXaKt6TtohMgmNaY7I6n05rRrnKz-Q92An5rKNJU4nmWjqVZ9ccfYs8
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28906882,mobbing-w-policji-w-janowie-lubelskim-funkcjonariusz-wprost.html?fbclid=IwAR0KaXaKt6TtohMgmNaY7I6n05rRrnKz-Q92An5rKNJU4nmWjqVZ9ccfYs8
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28906882,mobbing-w-policji-w-janowie-lubelskim-funkcjonariusz-wprost.html?fbclid=IwAR0KaXaKt6TtohMgmNaY7I6n05rRrnKz-Q92An5rKNJU4nmWjqVZ9ccfYs8
https://nowosci.com.pl/nie-pily-i-nie-donosily-slono-za-to-zaplacily-przypadki-rzeczniczek-policji-w-toruniu/ar/c15-16870913?fbclid=IwAR3h3bClwY7-30KCQovlMJYXFJc5tW7jgisQVprfS3OifIuFQ8QB-sYR_bE
https://nowosci.com.pl/nie-pily-i-nie-donosily-slono-za-to-zaplacily-przypadki-rzeczniczek-policji-w-toruniu/ar/c15-16870913?fbclid=IwAR3h3bClwY7-30KCQovlMJYXFJc5tW7jgisQVprfS3OifIuFQ8QB-sYR_bE
https://nowosci.com.pl/nie-pily-i-nie-donosily-slono-za-to-zaplacily-przypadki-rzeczniczek-policji-w-toruniu/ar/c15-16870913?fbclid=IwAR3h3bClwY7-30KCQovlMJYXFJc5tW7jgisQVprfS3OifIuFQ8QB-sYR_bE
https://nowosci.com.pl/nie-pily-i-nie-donosily-slono-za-to-zaplacily-przypadki-rzeczniczek-policji-w-toruniu/ar/c15-16870913?fbclid=IwAR3h3bClwY7-30KCQovlMJYXFJc5tW7jgisQVprfS3OifIuFQ8QB-sYR_bE
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Od Kieresa do Nawrockiego 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/od-kieresa-do-nawrockiego/ 

Paweł Siergiejczyk, 03 październik 2022 

Od Kieresa do Nawrockiego. W ciągu 22 lat państwo wydało na Instytut 
Pamięci Narodowej kilka miliardów złotych. Za obecnych rządów już 2,5 
mld zł. W grudniu 2010r. odbyła się w Łodzi konferencja „Bez taryfy 
ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 
2000-2010”. To trzydniowe spotkanie, zorganizowane przez historyków 
z Uniwersytetu Łódzkiego i tamtejszy oddział IPN, było pierwszą próbą 
podsumowania działalności instytutu przez środowisko historyków. 
Pierwszą – ale też niestety ostatnią, bo trudno dziś sobie wyobrazić 
rzetelną, uczciwą dyskusję pomiędzy pracownikami IPN a ich krytykami 
ze środowisk akademickich. Taka dyskusja była możliwa 11 lat temu, gdy 
w IPN zapanowała swoista odwilż i jego władze dopuszczały krytyczne 
uwagi na temat swoich działań. Po tamtej atmosferze nie ma już śladu, 
a sam IPN – podobnie jak wszystkie inne instytucje państwowe 
opanowane przez PiS – reprezentuje „jedynie słuszną linię” polityki 
historycznej. 

Z Instytutem Pamięci Narodowej żyjemy już ponad dwie dekady, czyli 
większą część okresu III Rzeczypospolitej. To wystarczająco długo, by 
opisać jego historię, dzielącą się na etapy, ściśle związane z etapami 
historii politycznej III RP. A ponieważ IPN jest instytucją skrajnie 
scentralizowaną, w której wszystko i wszyscy podlegają prezesowi, 
najlepiej opisać losy instytutu poprzez postacie kolejnych prezesów. 

 

  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/od-kieresa-do-nawrockiego/
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Czy Jarosław Kaczyński oszalał? Jego słowa to obraza 
ludzkiego rozumu 
https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-
jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html 

https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-
jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html 
Jacek Kubiak, 19 październik 2022 

Czy Jarosław Kaczyński oszalał? Jego słowa to obraza ludzkiego rozumu. 
Ktoś to musi wreszcie wypowiedzieć głośno: prezes PiS jest nagi 
i odkrywa przed poddanymi totalną pustkę własnego mózgu. Skoro nie ma 
innych chętnych, trudno - biorę to na siebie ja. Jacek Kubiak jest 
profesorem biologii, pracuje we Francji we wspólnym instytucie Krajowego 
Centrum Badań Naukowych (CNRS) i Uniwersytetu Rennes 1. Genialne 
myśli prezesa Kaczyńskiego cofają Polskę do średniowiecza. Jego 
wyznawcy z tego rechoczą. Dobrzy ludzie milczą. A źli, tacy jak ja, 
twierdzą, że dyktator właśnie przekracza Rubikon. Rubikon zła, pogardy 
dla rozumu i dla własnych poddanych. Słowa Kaczyńskiego 
wypowiedziane w ten weekend w Częstochowie są obrazą rozumu 
ludzkiego. Stawiam więc pytanie: czy prezes PiS oszalał? 

 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html
https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html
https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html
https://wyborcza.pl/7,75968,29043110,czy-jaroslaw-kaczynski-oszalal-jego-slowa-to-obraza-ludzkiego.html
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I tak w koło, od 2015... 
https://resetobywatelski.pl/i-tak-w-kolo-od-
2015/?fbclid=IwAR3dVpOWdkVaQWu8xSn9svxH1GzVGLjBdxm0DNc2h
OrMIBY1_9sFW8Qergc 

Marcin Celiński: I tak w koło, od 2015... 

Redakcja. Po reakcjach niepisowskich komentatorów na wywiad, jakiego 
udzielił generał Piotr Pytel Gazecie Wyborczej zdałem sobie sprawę, że 
duża część opozycyjnego komentariat zachowuje się jak porucznik 
Lukasz z "Przygód dobrego wojaka Szwejka". 

Szwejk mówił o sobie „Jestem idiotą z urzędu” i całe jego otoczenie 
przyjmowało tę autodefinicję bez dyskusji. Wprawdzie z lektury „Dobrego 
wojaka…” wynika, że nieporównanie większymi idiotami byli ci, którzy 
Szwejkowi uwierzyli, ale nie zmieniło to wygodnej dla wszystkich oficjalnej 
wersji. 

 

  

https://resetobywatelski.pl/i-tak-w-kolo-od-2015/?fbclid=IwAR3dVpOWdkVaQWu8xSn9svxH1GzVGLjBdxm0DNc2hOrMIBY1_9sFW8Qergc
https://resetobywatelski.pl/i-tak-w-kolo-od-2015/?fbclid=IwAR3dVpOWdkVaQWu8xSn9svxH1GzVGLjBdxm0DNc2hOrMIBY1_9sFW8Qergc
https://resetobywatelski.pl/i-tak-w-kolo-od-2015/?fbclid=IwAR3dVpOWdkVaQWu8xSn9svxH1GzVGLjBdxm0DNc2hOrMIBY1_9sFW8Qergc
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W KATOWICACH 

KOŁO 31 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

W dniach od 26 do 28 sierpnia 2022r. Zarząd Koła nr 31 SEiRP z siedzibą 
w Siemianowicach Śląskich zorganizował dla 35 członków i sympatyków, 
3 dniowy wyjazd do Wisły i okolic (transport 2 busami) w powiązaniu 
z odnową biologiczną, zwiedzaniem ziemi beskidzkiej woj. Śląskiego 
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i integracją z tamtejszą społecznością lokalną. (program wycieczki został 
zrealizowany w 100 %). W wyjeździe integracyjnym brali również udział 
członkowie Koła nr 30 SEiRP z Częstochowy. Uczestnicy wycieczki 
zakwaterowani byli w uroczym pensjonacie „Słoneczny Gród” w Wiśle 
Głębce. W pierwszym dniu uczestnicy zwiedzili: górę Żar (wjazd i zjazd 
koleją szynową), podziwiali paralotniarzy, szybowce, piękne widoki 
roztaczające się na Beskid Mały a także elektrownię w Porąbce. Przy tak 
pięknej, słonecznej pogodzie nie mogło zabraknąć rejsu statkiem po 
Jeziorze Żywieckim, który sprawił uczestnikom wycieczki ogromną radość, 
zwłaszcza po pandemii COVID-19. 

Kolejnym, bardzo ciekawym punktem zwiedzania było Muzeum Browaru 
Żywieckiego w Żywcu, po którym oprowadzał i ciekawie opowiadał 
przewodnik, a na koniec prezentacji była degustacja piwa. Do Wisły 
wracaliśmy przez malownicze miejscowości: Koniaków, Istebną i przełęcz 
Kubalonkę. Po zakwaterowaniu się w wym. pensjonacie i obiedzie, 
członkowie wycieczki odpoczywali i przygotowywali się do kolejnej atrakcji 
- uroczystej kolacji z muzyką i tańcami, na którą przybyła zaproszona, 
nasza zaprzyjaźniona dr Ewa Piaskowska – Prezeska Stowarzyszenia 
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Aktywni Silesia z Katowic, a także społeczna doradczyni Prezydenta 
Miasta Katowice ds. równego traktowania w Katowicach, z którą od wielu 
lat współpracujemy na rzecz Seniorów. Pani dr Ewa Piaskowska wręczyła 
Prezesce Koła nr 31 SEiRP - Ewie Macek Podziękowanie za 
dotychczasową, wieloletnią, wzorową współpracę na rzecz środowiska 
senioralnego.  Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych, 
zwłaszcza, że było wiele wspaniałych konkursów. Uczestnicy wycieczki 
byli bardzo zrelaksowani, pozbyli się negatywnych napięć po pandemii. 

W drugim dniu wspólnego pobytu integracyjnego było zwiedzanie 
z przewodniczką wnętrz zamku Prezydenta RP i przyległej kaplicy w Wiśle 
Czarnej, zapory na jeziorze Czerniańskim a w godzinach popołudniowych 
wspaniała 1,5 godzinna odnowa biologiczna- Tropikana na basenach 
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i jacuzzi w Aquaparku w hotelu Gołębiewskim w Wiśle. Uczestnicy 
wycieczki wieczór spędzili na biesiadzie grillowej w towarzystwie 
społeczności lokalnej (właścicieli pensjonatu, sąsiadów a także wśród 
załogi z Ukrainy, która przygotowała bardzo smaczne potrawy dla grupy. 
Było dużo śmiechu, wróżb i wspaniałej zabawy. 
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W trzecim dniu z żalem opuszczaliśmy miejsce cudownego wypoczynku 
i udaliśmy się w drogę powrotną przez Przełęcz Salmopol do Szczyrku, 
gdzie uczestnicy wycieczki skorzystali z ponad godzinnego czasu 
wolnego. Końcowym punktem zwiedzania były Ogrody Kapias 
w Goczałkowicach Zdroju, w których członkowie grupy spacerowali ponad 
2 godziny i podziwiali ogrody: japoński, skandynawski, sensoryczne itd. 
Na koniec ucztą był wspaniały obiad na terenie wym. Ogrodów Kapias, 
wspólne zdjęcie i powrót do Katowic. 

Należy zaznaczyć, że głównym celem wym. zadania publicznego było 
umożliwienie członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia (w tym 21 
osobom zamieszkałym w Katowicach i pozostałym woj. śląskiego) 
zorganizowanie wypoczynku, poprawy stanu psychicznego, 
zrelaksowaniu się po pandemii COVID-19. I cel ten został osiągnięty. 
Najważniejsze, że 3 dniowy wyjazd integracyjny członków i sympatyków 
SEiRP Koła nr 31 do Wisły i okolic przyniósł rezultaty w postaci: 
zwiedzania uroczej ziemi beskidzkiej woj. śląskiego, integracji całej grupy 
z tamtejszą społecznością lokalną w powiązaniu z wspólnym 
biesiadowaniem i zabawą a także odnową biologiczną. Z pewnością 
wyjazd ten stał się oprócz jego walorów rekreacyjno- wypoczynkowych, 
źródłem nowych pomysłów i inspiracji dla członków i sympatyków naszego 
Stowarzyszenia do podejmowania kolejnych działań i aktywizowania się 
na rzecz własnej społeczności lokalnej. 

Ogromne słowa podziękowania należą się dla: Prezydenta Miasta 
Katowice i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Katowice za przyznanie środków dofinansowania w postaci Małego 
Granta, dzięki którym zrealizowano powyższe zadanie publiczne.  

Opr. Ewa Macek 
zdjęcia: Krystyna Kuta i Jacek Świderski 

Link do prezentacji wycieczki: 

https://www.youtube.com/watch?v=adl3NHcKYdo 

opr. Jacek Świderski 

  

https://www.youtube.com/watch?v=adl3NHcKYdo
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE 

KOŁO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. 
XXV LAT KOŁA 

Dzień 17 września kojarzy się zazwyczaj historycznie z bardzo przykrymi 
dla Polski wydarzeniami sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Chodzi 
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oczywiście o kontekst II WŚ. Ta data w odniesieniu do 2022 roku 
wszystkim członkom Lidzbarskiego Koła SEiRP i osobom z nim 
związanym powinna się kojarzyć z Jubileuszem XXV-Lat powstania 
i działalności Koła na terenie powiatu Lidzbarskiego. 

Właśnie ćwierć wieku temu, w 1997 roku, ojcowie założyciele z inicjatorem 
pomysłu śp. Kol. Eugeniuszem Komornikiem postanowili stworzyć to Koło 
od podstaw idąc w ślad za powstałym w 1990 r Stowarzyszeniem 
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krajowym i tworzącymi się sukcesywnie strukturami wojewódzkimi, 
okręgowymi i powiatowymi. 

Data 17 września 2022 r na uroczyste obchody Jubileuszu XXV-Lat Koła 
została wybrana losowo. Mogła to być każda data, byle tylko w tym roku. 
Pomysłodawcy i w konsekwencji organizatorzy przedsięwzięcia, by 
jubileuszowi nadać bardziej uroczystą oprawę, odpowiednie 
przygotowania rozpoczęli już pod koniec 2021 roku. 

Należało przede wszystkim przeprowadzić zebrania w 
Kole by uzyskać aprobatę koleżanek i kolegów co do 
pomysłów, planów i sposobu ich realizacji. Za tym szły 
stosowne decyzje i uchwały. Zdecydowano 
o odlaniu medalu pamiątkowo-okolicznościowego 
z właściwymi cechami intencyjnymi. Należało znaleźć 
wiarygodnego producenta medali. 

W międzyczasie uzyskano zgodę na wykorzystanie wizerunku herbu 
powiatu Lidzbarskiego. Wiele starań poczyniono by znaleźć przychylnych 
sobie donatorów, gdyż bez ich realnego wsparcia obchody jubileuszu nie 
byłyby możliwe do zrealizowania w takim kształcie jak je zaplanowano. 
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Oczywiście, to świętowanie jubileuszu z pewnością by się odbyło, lecz 
w znacznie skromniejszym wydaniu. 

Kolejnym etapem przygotowań było znalezienie odpowiedniego dla Koła 
miejsca, lokalu do przeprowadzenia wszystkich punktów uroczystości 
tj. krótka konferencja, wręczenie wyróżnień członkom Koła i gościom 
honorowym, wystąpienia, poczęstunek. 

Wybór padł na gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wsi Wielkiej gm. 
Lidzbark Warmiński. Jest to malowniczo położone miejsce wśród 
otaczających je łąk i lasów. Infrastruktura gospodarstwa jest odpowiednia 
i świetnie przystosowana do tego rodzaju uroczystości. 

Organizatorom zaproponowano takie warunki, że nie sposób było ich nie 
przyjąć. Trochę czasu zajęło sporządzanie wniosków do Zarządu 
Głównego SEiRP w Warszawie o wyróżnienia odznaczeniami, odznakami 
i dyplomami Stowarzyszenia członków Koła i zaproszonych gości. 
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Z pomocą Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 
kol. Jerzym Kowalewiczem sprawnie i szybko z tym zagadnieniem się 
uporano. Wreszcie w odpowiednim czasie do wszystkich członków 
Lidzbarskiego Koła SEiRP i gości honorowych skierowano zaproszenia 
z programem uroczystości. Akces udziału w spotkaniu wyraziło 37 osób 
związanych z Kołem oraz sześcioro gości. 

W dniu 17.09.2022 r przed godziną 14.00 Koleżanki i Koledzy dojechali 
do Nowej Wsi Wielkiej wynajętym autobusem. Zaproszeni goście 
zobowiązali się dojechać własnym transportem. 
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W tym ważnym, świątecznym dniu organizatorzy przedsięwzięcia i całe 
Koło mieli zaszczyt gościć znanych sobie od wielu lat samorządowców 
i wspaniałych ludzi, którymi są: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, 
Przewodnicząca Rady Miasta Dorota Michalak- w zastępstwie za Jacka 
Wiśniowskiego burmistrza miasta, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian 
Andrukajtis, Komendant Powiatowy Policji insp. Przemysław Polechoński, 
Prezes Zarządu Odziału Wojewodzkiego SEiRP w Olsztynie Jerzy 
Kowalewicz, Prezes Olsztyńskiego Koła SEiRP i członek ZW SEiRP 
kol. Bogdan Micek. 

Prezes Lidzbarskiego Zarządu Koła SEiRP Lucjan Fiedorowicz gorąco 
powitał wszystkich uczestników uroczystości w tym gości honorowych. 
Przedstawił skrótową monografię Koła. Następnie zapoznał z uchwałami 
o wyróżnieniach oraz przedstawił ogólne uzasadnienie dotyczące osób 
wyróżnionych, które zastąpiło niejako indywidualne laudacje na cześć tych 
osób. 
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Podczas uroczystości na wniosek Zarządu Lidzbarskiego Koła SEiRP 
wyróżniono jedną osobę odznaczeniem „Za Wybitne Osiągnięcia dla 
SEiRP” nadaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Cztery osoby 
wyróżniono odznakami „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” nadane przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia. Dwa z tych wyróżnień przyznano 
Staroście Lidzbarskiemu i Wójtowi Lidzbarskiej Gminy Wiejskiej. Trzy 
osoby wyróżniono „Dyplomami Uznania” przyznanymi przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia oraz jeden” Dyplom Uznania” przyznany 
Burmistrzowi przez Zarząd Wojewódzki SEiRP.  Ponadto wszystkich 
gości honorowych oraz członków Koła obecnych na spotkaniu 
uhonorowano medalami pamiątkowo-okolicznościowymi „Zasłużony dla 
Lidzbarskiego Koła SEiRP” specjalnie odlanymi na tę okazję. Do medali 
dołączane były certyfikaty. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach 
podziękowali za przyznane im wyróżnienia. Nie szczędzili też pochwał 
i słów uznania kierowanych do Zarządu Koła oraz wszystkich Koleżanek 
i Kolegów za aktywność w organizowaniu wolnego czasu emerytom 
i rencistom policyjnym i ich rodzinom, działania na rzecz integracji 
środowisk i lokalnych społeczności. 

Po głównej części spotkania przyszedł czas na poczęstunek, wspólne 
rozmowy, wspomnienia i zabawę przy muzyce. Należy podkreślić w tym 
miejscu, że gospodarze przygotowali pyszne i smakowite dania 
z właściwą ich obfitością tak, że nikt głodny z imprezy nie wychodził. 
Impreza trwała do godziny 22.30. 

Uroczyście obchodzony Jubileusz XXV-lecia dla Lidzbarskiego Koła 
SEiRP jest bardzo ważnym wydarzeniem. To Koło jest bardzo zwarte. 
Koleżanki i Koledzy, członkowie ich rodzin, sympatycy są emocjonalnie 
związani ze swoim Kołem. To Koło się starzeje, brakuje napływu nowych 
członków. Wszyscy zadają sobie pytanie co będzie z Lidzbarskim 
Stowarzyszeniem za 5-10 lat. Wszyscy też zdają sobie sprawę, że 
upływające lata nie niosą dobrej perspektywy dla Koła. Naturalne odejścia 
są bezlitosne. Niesprawności powodowane wiekiem eliminują koleżanki 
i kolegów z aktywności. 

Jako Zarząd Koła otwieramy szeroko ręce by przygarnąć do siebie tych, 
którzy poważnie traktuję takie wartości jak koleżeństwo i przyjaźń i dla 
których idea integracji środowisk nie jest czymś wyimaginowanym tylko 
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stanowi wielką wartość społeczną. Nowych ludzi i nowych środowisk nie 
należy się obawiać czy bać. Trzeba je/ich po prostu poznawać. 

W minionych 25 latach Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Kole byli w okresie 
swojej przynależności mniej lub bardziej aktywni, ale każde z nich z całą 
pewnością uczyniło coś dobrego i pozytywnego dla Organizacji. Koleżanki 
i Koledzy w Stowarzyszeniu są najważniejsi. Stanowią główny jego trzon. 
Należą się im wielkie słowa uznania za wierność własnej Organizacji, 
wytrwałość, zdyscyplinowanie i pracowitość, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. 

Osobne słowa podziękowania kieruję do gości honorowych obecnych 
podczas uroczystości jubileuszowych. Bez ich wsparcia, pomocy, 
infrastruktury funkcjonowanie Koła byłoby trudniejsze a wszelkie 
uroczystości i imprezy znacznie uboższe. Głównymi donatorami 
opisanych uroczystości byli Starosta Lidzbarski oraz Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie. Jeszcze 
raz gorące podziękowania składają im wdzięczni członkowie 
Lidzbarskiego Koła SEiRP.  

W podziękowaniach nie zapominamy o właścicielach gospodarstwa 
agroturystycznego w Nowej Wsi Wielkiej za przygotowanie uroczystości 
od strony kulinarnej, smakowite jadło, otwartość w relacjach i gościnność.  

Do zobaczenia za kolejne pięć lat. 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz, Prezes Lidzbarskiego Zarządu Koła 
SEiRP 
Zdjęcia: Czesław Duszak, Gerard Wichowski 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W RZESZOWIE 

KOŁO W STALOWEJ WOLI. 
BIESIADA Z DZIKIEM 
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W dniu 15.10.2022 r. w karczmie "Zacisze" odbyła się "Biesiada z dzikiem" 
zorganizowana przez Koło SEiRP w Stalowej Woli. W biesiadzie 
uczestniczyli emeryci i renciści policyjni wraz z członkami rodzin. 
Tematem przewodnim spotkania było wręczenie okolicznościowych 
upominków z dedykacjami w postaci pucharów, statuetek, medali a także 
listów gratulacyjnych wyróżniającym się koleżankom i kolegom w pracy na 
rzecz środowiska emerytów i rencistów. 

Wręczenia upominków dokonał Prezes Koła SEiRP w Stalowej Woli 
Stanisław Walec. Zgromadzeni dziękując za społeczne zaangażowanie 
nagrodzili wyróżnionych gromkimi brawami. 

Kolejnym punktem spotkania była degustacja przygotowanych potraw 
z dzika i smacznych wypieków. Tak pokrzepieni smacznymi potrawami 
oraz nalewkami bawiliśmy się przez kilka godzin. Oprawę muzyczną 
przygotował dla nas DJ "Marianek" serwując przeboje z minionych lat. 
W przerwach tanecznych koleżanki i koledzy popisywali się swoimi 
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umiejętnościami wokalnymi wykonując znane i lubiane piosenki biesiadne 
w trakcie, których muzyczny podkład zapewnił nam akordeonista. 

Biesiadę zakończyliśmy przed północą w wyśmienitych humorach 
i solennymi zapewnieniami kontynuowania spotkań. W biesiadzie brało 
udział 42 osoby rencistów i emerytów policyjnych z członkami rodzin. 

Autor: Stanisław Walec 
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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 
NR 8 (149) 

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

link do OBI: https://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2022/OBI147.pdf 

Archiwum Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ZOW Olsztyn 

znajduje się w sieci na stronie www: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

w zakładce Home i na FB: (20+) Seirp Olsztyn Prezydium | Facebook 

https://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2022/OBI147.pdf
http://seirp.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/seirpolsztyn.prezydium.9
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