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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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APEL PREZYDENTA FSSM RP. 
RAPORT FSSM RP 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwraca się z 
uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach internetowych i 
portalach społecznościowych raportu opracowanego w Zespole Prawnym 
FSSM RP „O skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016 
roku, zwanej ii ustawą represyjną, czyli o represjach rządu PiS wobec 
emerytowanych funkcjonariuszy Policji, Służb Ochrony Państwa, BOR, 
Straży Granicznej i Służby Więziennej służących w PRL oraz po 1990 roku 
w III-ej RP”. Link do raportu: „Raport FSSM RP. Warszawa 5.09.2019”. 

Pozostajemy w nadziei, że nasza prośba o umożliwienie zapoznania się z 
raportem szerszemu gronu odbiorców spotka się z Państwa aprobatą. 

Poniżej link do materiału filmowego „Listy Śmierci" - reż. Andrzeja 
Dziedzica: https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g, który 
obrazuje stale rosnące tragiczne skutki wprowadzonej „ustawy 
represyjnej". 

Z poważaniem, 
Zdzisław Czarnecki 
Prezydent FSSM RP 
  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Raport%20PW.docx
https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g
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PAKT DLA MUNDUROWYCH 2.10.2019 
Politycy Lewicy podpisali w środę (2.10.2019) "Pakt dla mundurowych", 
który zakłada m.in. cofnięcie ustawy dezubekizacyjnej odbierającej część 
świadczeń emerytom mundurowym; zaapelowali też do przedstawicieli 
opozycji, aby także podpisali się pod tym "Paktem". 

Andrzej Rozenek / Agnieszka Sniezko / East News 

W grudniu 2016 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę dezubekizacyjną. 
Obniżyła ona od 1 października 2017 r. emerytury i renty za okres "służby 
na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w 
połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia 
wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys., 
renta rodzinna - 1,7 tys. zł. 

Przedstawiciele Lewicy w drugą rocznicę wejścia w życie ustawy ogłosili 
w środę w Sejmie podpisanie "Paktu dla mundurowych". 

Trzy zobowiązania 

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska podkreśliła na konferencji 
prasowej w Sejmie, że lewica zobowiązuje się do realizacji trzech 
punktów. "Zobowiązujemy się do cofnięcia 'ustawy represyjnej', do 
przywrócenia emerytom mundurowym ich praw nabytych, do ukarania 
winnych uchwalenia tej ustawy, czyli skierowania wniosku do Trybunału 
Stanu. Zobowiązujemy się też do powstrzymania prób odebrania emerytur 
żołnierzom Wojska Polskiego, bo wiemy, że taka ustawa leży w 
zamrażarce sejmowej" - zaznaczyła. 

Czytaj więcej na: 

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-
2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-
mundurowych,nId,3256538#utm_source=paste&utm_medium=paste&ut
m_campaign=chrome 
  

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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Pakt dla Mundurowych  
Lewica gwarantuje przywrócenie uprawnień do emerytur i rent dla 
funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z 
naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną. Pragniemy również 
ochronić żołnierzy Wojska Polskiego przed odebraniem im należnych 
emerytur. Mamy konkretne propozycje, które zawarliśmy w “Pakcie dla 
Mundurowych”. 

Zwracamy się do wszystkich opozycyjnych komitetów wyborczych o 
podpisanie się pod Paktem, aby w nowej kadencji Sejmu wspólnie uchylić 
niekonstytucyjną, odbierającą prawa nabyte i wprowadzającą 
odpowiedzialność zbiorową ustawę represyjną. Wspólnie wystąpmy w 
obronie honoru munduru żołnierza Wojska Polskiego. W imieniu Lewicy 
pod “Paktem dla Mundurowych” podpisali się Anna Maria Żukowska oraz 
Andrzej Rozenek. 

„Pakt dla Mundurowych” 

Zobowiązujemy się do: 

1. Cofnięcia ustawy represyjnej i przywrócenia emerytom mundurowym 
ich praw nabytych; 

2. Ukarania winnych uchwalenia tej haniebnej ustawy; 

3. Powstrzymania prób odebrania emerytur żołnierzom Wojska Polskiego. 



8 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (88) 2019 

Anna Maria Żukowska podczas konferencji prasowej powiedziała: 
1 października obchodzimy smutną rocznicę wejścia w życie tzw. ustawy 
represyjnej. Ustawy haniebnej, skandalicznej, łamiącej Konstytucję oraz 
zabierającej prawa nabyte. Aby odwrócić te zmiany, zbieraliśmy podpisy 
pod obywatelskim projektem ustawy, której pełnomocnikiem był Andrzej 
Rozenek. Sejm odrzucił nasz projekt, ale mamy nadzieję, iż nowy 
parlament, w którym się znajdziemy, odkręci ustawę represyjną. 

Dzisiaj wraz z Andrzejem Rozenkiem - w imieniu Lewicy - podpisaliśmy 
się pod “Paktem dla Mundurowych”, który składa się z trzech krótkich 
punktów. Pakt obejmuje również emerytów, którzy służyli w Wojsku 
Polskim, wiemy, że taki projekt leży w tzw. sejmowej zamrażarce, a Antoni 
Macierewicz ma go w swojej teczuszce. Lewica będzie się przeciwstawiać 
upokorzeniu kolejnej grupy emerytów. 

Andrzej Rozenek podczas konferencji prasowej powiedział: 
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. weszła w życie w październiku 2017 r. i objęła 
ponad 50 tysięcy byłych mundurowych oraz wdowy i sieroty po nich. Ta 
ustawa jest haniebna, ponieważ zakłada odpowiedzialność zbiorową oraz 
zakłada odebranie praw nabytych. W związku z wprowadzeniem tej 
ustawy, poszkodowani, czyli byli funkcjonariusze otrzymują emerytury w 
przedziale 854 – 1716 złotych. Wcześniej nie byli to żadni krezusi, według 
informacji, które podał nam Zakład Emerytalno- Rentowy, średnia 
emerytura osób objętych tą ustawą, a przed jej wprowadzeniem, wynosiła 
2800 złotych. Nie jest więc prawdą to co mówiło Prawo i Sprawiedliwość, 
iż chodzi tu o sprawiedliwość społeczną i wyrównanie emerytur 
wynoszących po 17 czy 20 tysięcy złotych. Powtórzę, oni mieli wcześniej 
2800 złotych, a teraz mają między 854 a 1716 złotych. To są osoby, które 
po 1990 r. latami służyli Polsce, a niektórzy zakończyli swą służbę w 2016, 
2017, a nawet 2018 roku. Mówimy o funkcjonariuszach: UOP, ABW, AW, 
SKW, SWW, Straży Granicznej, pracownikach Bazy PESEL, 
wykładowcach szkoły policyjnej w Legionowie oraz o wielu, wielu innych 
osobach, które w żaden sposób nie kojarzą się z UB-ecją lub SB-ecją. 

Ta ustawa jest niesprawiedliwa w samej swojej zasadzie i robiliśmy 
wszystko, aby ją obalić. Zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy 
obywatelskiej, którą miałem zaszczyt 22 marca 2018 roku tu w Sejmie 
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prezentować, Niestety, ustawa głosami PiS-u oraz części posłów klubu 
Kukiz’15 została odrzucona. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę wejścia 
ustawy represyjnej w życie, ustawy, która przyniosła śmiertelne żniwo. W 
wyniku jej wprowadzenia 58 osób straciło życie: popełnili samobójstwo, 
wskutek odebrania decyzji dostali zawału lub wylewu krwi do mózgu, były 
też przypadku odstawienia leków lub nawet pożywienia. To hańba dla 
Polski, że w ogóle taka ustawa funkcjonuje i jest hańbą, że ten rząd w ten 
sposób pluje na mundury polskich oficerów. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej oraz cała Lewica apelują do wszystkich sił 
prodemokratycznych, aby też się podpisały pod „Paktem dla 
Mundurowych”. Chcemy, aby tu znalazły się podpisy wszystkich innych 
sił, które również chcą przywrócenia emerytur mundurowych oraz 
ukarania winnych tego co się stało. 

2.10.2019 r. Warszawa 
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LIST ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16 września 2019 r. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy 
represyjnej. 

Następny list otrzymacie już po wyborach parlamentarnych. Miejmy 
nadzieję, że sytuacja polityczna będzie wtedy korzystniejsza, że ludzie, 
którzy podnieśli rękę na Konstytucję, którzy zastosowali odpowiedzialność 
zbiorową, naruszyli prawa nabyte emerytów mundurowych i przekreślili 
ich wkład w budowanie bezpiecznej i sprawiedliwej Polski, zostaną 
pozbawieni władzy. 

Aby do tego doszło, potrzebna jest pełna mobilizacja. Nie tylko wszyscy 
musimy iść na wybory, musimy też dopilnować, żeby poszły nasze rodziny, 
nasi przyjaciele, znajomi i sąsiedzi. Każdy z nas w najbliższych tygodniach 
może przyczynić się do klęski „podłej zmiany”. Wystarczy przekonać kilka 
nieprzekonanych osób, doinformować i dopilnować. W walce z 
terroryzmem obowiązuje zasada „każdy jest zasobem”. My prowadzimy 
dzisiaj walkę o bardzo podobnym charakterze, a przeciwnik stosuje 
metody niewiele różniące się od metod terrorystów, więc przyjmijmy też tę 
skuteczną i sprawdzoną zasadę. Każdy jest zasobem, każdy może 
aktywnie włączyć się w nasz bój! 

13 października Wasza kartka wyborcza może zmienić przyszłość. 
Pierwszym wyborem emerytów mundurowych powinna być Lewica. Silna 
lewica będzie najlepszym orędownikiem naszej sprawy. Drugim wyborem 
może być Koalicja Obywatelska. Pamiętamy liczne zapewnienia liderów 
PO o konieczności przywrócenia odebranych emerytur. Pamiętajcie też o 
Senacie. Obowiązuje zasada popierania wspólnie uzgodnionych przez 
opozycję kandydatów. W przypadku, gdy nie doszło do takiego 
porozumienia, podejmujcie decyzje mając na uwadze cel główny, czyli 
zwycięstwo nad kandydatem PiS. 

Jeśli ktoś planuje 13 października podróż, chce wyjechać poza swój okręg 
wyborczy, może jeszcze pobrać, we właściwym urzędzie gminy, karteczkę 
z hologramem uprawniająca do głosowania w dowolnym lokalu 
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wyborczym. To jest nasze prawo, z którego każdy może skorzystać. 

Jak wiecie Lewica ma bardzo skromne środki na kampanię wyborczą. Tym 
bardziej jestem wdzięczny wszystkim Wam za wpłaty, które zasilają moje 
konto wyborcze i konta innych kandydatów przez Was wspieranych. Wiem 
bardzo dobrze, jak jest Wam ciężko, wiem, że nie starcza na leki, na 
czynsz, a nawet na jedzenie. Tym bardziej jestem wzruszony widząc 
Waszą szczodrość. Nigdy o tym nie zapomnę! 

Mam też dla Was bardzo ważną wiadomość. Dziś (data nieprzypadkowa) 
miała miejsce internetowa premiera filmu dokumentalnego w reżyserii 
Andrzeja Dziedzica, zatytułowanego „Listy śmierci”. To wzruszający 
dokument, który powstał za prywatne pieniądze Autora, z ludzkiego 
odruchu serca. Film można obejrzeć pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g&feature=youtu.be 

Jest też dostępny w serwisie onet.pl. 

Chciałbym Was prosić o jego rozpropagowanie. Jak to robić? Za 
pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, 
Instagram etc.), poprzez pocztę elektroniczną (należy wysłać link do filmu, 
a w treści listu zachęcić do jego obejrzenia), ale przede wszystkim 
poprzez organizowanie seansów filmowych. Można je organizować w 
domu, w klubie, w domu kultury, czy nawet w zaprzyjaźnionym barze. 
Trzeba zadbać o możliwie duży ekran i dobrej jakości dźwięk. Im więcej 
ludzi zobaczy ten film, tym więcej zrozumie jak potworna jest ta władza, 
jaką krzywdę uczyniła mundurowym i do czego jest zdolna w stosunku do 
innych grup społecznych. 

Druga moja prośba dotyczy emerytów wojskowych. Proszę, żebyście do 
nich dotarli. Pokażcie im projekt ustawy (druk 1105), która ich dotyczy. 
Projekt ustawy znajduje w załączonym do listu pliku pdf, oraz pod 
poniższym linkiem: 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1105 

Niech przeczytają i na własne oczy zobaczą, jaki los szykuje im podła 
zmiana. To bardzo ważne, bo wciąż duża część emerytów wojskowych nie 
wie o ustawie represyjnej wymierzonej w ich emerytury. Niech się 
dowiedzą przed dniem wyborów, a nie po wyborach, gdy przyjdzie 

https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g&feature=youtu.be
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1105
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listonosz z informacją o zabraniu znacznej części uposażenia. 

Życzę Wam, żeby wybory przebiegły po naszej myśli, żeby były 
przeprowadzone uczciwie i doprowadziły do zwycięstwa demokratycznej 
opozycji. Jeszcze będzie normalnie! 

Andrzej Rozenek 
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ZEIR SG 21.09.2019 ZORGANIZOWAŁ 
MANIFESTACJĘ 

Protest represjonowanych funkcjonariuszy straży granicznej – Kostrzyn. 

21 września 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą miał miejsce protest przeciwko 
bezprawnym zapisom „ustawy” represyjnej z dn. 16 grudnia 2016 r. 
zorganizowany przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i 
Komitet Protestacyjny Emerytów Służb Mundurowych w Kostrzynie. 
Organizatorzy protestu wystosowali petycję do Przewodniczącej Komisji 
Europejskiej oraz do Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP. 

Link do pełnej informacji: 

https://www.fssm.pl/protest-represjonowanych-funkcjonariuszy-strazy-
granicznej---kostrzyn-nad-odra-21_09_2019-r_ 
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-
protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225 

https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-
funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-
dosc-protestowali-przeciw/ar/c1-14439579 

KOSTRZYN NAD ODRĄ. Emerytowani funkcjonariusze Wojsk Ochrony 
Pogranicza i Straży Granicznej mają dość. Protestowali przeciw ustawie 

https://www.fssm.pl/protest-represjonowanych-funkcjonariuszy-strazy-granicznej---kostrzyn-nad-odra-21_09_2019-r_
https://www.fssm.pl/protest-represjonowanych-funkcjonariuszy-strazy-granicznej---kostrzyn-nad-odra-21_09_2019-r_
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ar/c1-14439579
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ar/c1-14439579
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ar/c1-14439579
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ga/c1-14439579/zd/38814589


14 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (88) 2019 

 

https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ga/c1-14439579/zd/38814589
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ga/c1-14439579/zd/38814645
https://gazetalubuska.pl/kostrzyn-nad-odra-emerytowani-funkcjonariusze-wojsk-ochrony-pogranicza-i-strazy-granicznej-maja-dosc-protestowali-przeciw/ga/c1-14439579/zd/38814589
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To zbrodnicza ustawa, która narusza konstytucję i uśmierca 
kolejnych z nas - grzmią emerytowani funkcjonariusze Wojsk 
Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Sprzeciwiają się zapisom 
ustawy dezubekizacyjnej. Na dawnym przejściu granicznym w 
Kostrzynie nad Odrą zorganizowali protest. 
- Myśmy zostali nazwani bolszewikami, komunistami, postkomunistami, 
ubekami, esbekami, ciemiężycielami narodu polskiego, zbrodniarzami, 
mordercami. Ale nie! Myśmy byli żołnierzami, funkcjonariuszami Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, a później funkcjonariuszami III RP - mówi Jan 
Tomasik, emerytowany funkcjonariusz straży granicznej, ostatni 
komendant przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą. 

W manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Sprzeciwiali się zapisom 
ustawy dezubekizacyjnej, która m. in. redukuje wysokość emerytur byłych 
funkcjonariuszy Wojsk Ochrony Pogranicza. - Zostaliśmy potraktowani 
wszyscy tak samo niesprawiedliwie, zastosowano wobec nas 
odpowiedzialność zbiorową. To jest sprzeczne z konstytucją. Dlatego 
protestujemy i będziemy się odwoływać w naszej sprawie do instytucji 
europejskich - mówi Grzegorz Matusewicz, współorganizator sobotniego 
protestu. 

Służyliśmy i służymy jednej Polsce, a władze PiS traktują nas jak 
bandytów. Nie pozwalamy! 

Protestujący mieli ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej. Na 
rozwieszonych banerach można było przeczytać m. in.: "Służyliśmy i 
służymy jednej Polsce, a władze PiS traktują nas jak bandytów. Nie 
pozwalamy!". Miejsce protestu również zostało wybrane celowo. Po 
pierwsze funkcjonariusze służyli właśnie na tym przejściu granicznym. - 
Chcemy też, aby nasi zachodni sąsiedzi zobaczyli, jak jesteśmy 
traktowani, żeby zobaczyła to cała Europa - mówią protestujący. - Niemcy 
stanęli przed podobnym wyzwaniem. Tam jednak każdy funkcjonariusz 
był rozliczany osobny, każdy z osobna stawał przed sądem. U nas 
zastosowano odpowiedzialność zbiorową i skrzywdzono tysiące osób - 
mówi G. Matusewicz. 

Zostaliśmy potraktowani wszyscy tak samo niesprawiedliwie, 
zastosowano wobec nas odpowiedzialność zbiorową 
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Wśród protestujących pojawił się m. in. burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt, 
europoseł Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący sejmiku województwa 
lubuskiego Jerzy Wierchowicz oraz polityk SLD Andrzej Rozenek. - 
Odpowiedzialność zbiorowa nie powinna być stosowana wobec żadnej 
grupy społecznej przez żadną partię polityczną. Wśród tych ludzi są 
osoby, które kilka miesięcy zaledwie przepracowały w Wojska Ochrony 
Pogranicza. Teraz są za to karane - mówi Andrzej Kunt, burmistrz 
Kostrzyna nad Odrą. Mecenas Jerzy Wierchowicz zachęcał zebranych, 
aby 13 października poszli do wyborów. - Tylko zmieniając władzę 
możemy mieć możliwość zmiany tej ustawy - mówił. Głos zabrał również 
eurodeputowany Bartosz Arłukowicz. - Obiecuję wam, że Bruksela o was 
usłyszy. Opowiem o tym na forum Parlamentu Europejskiego - zapewniał. 

Jakub Pikulik 
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OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB 
MUNDUROWYCH 

W dniach 24 – 28 września 2019 roku w Szklarskiej Porębie odbył się 
XXVII Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw 
wewnętrznych. 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 

DELEGATÓW SEIRP 
W dniach 19-20 września 2019 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, odbył się Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 

Podstawą zwołania Zjazdu było Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. 
st. Warszawy w Warszawie z dnia 23.04.2019 roku, w którym wezwał 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych do dokonania zmian w 
Statucie: 

− wskazanie w par. 4 ust. 5, iż Stowarzyszenie może tworzyć i 
powoływać fundacje oraz prowadzić działalność gospodarczą według 
zasad określonych w odrębnych przepisach w celu wsparcia 
działalności statutowej, a nie dla realizacji swoich celów; 

− usunięcie w paragrafie 36 ust. 1 zwrotu „oraz działalności fundacji 
powołanych przez Stowarzyszenie”; 

− dołączyć Uchwały o dokonaniu zmian w składzie Zarządu i Głównej 
Komisji Rewizyjnej. 

w terminie 14 dni od doręczenia tego Postanowienie pod rygorem odmowy 
wpisu. 
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W dniu 19 września, otwarcia Zjazdu, powitania 57 obecnych na 75 
Delegatów i zaproszonych Gości, dokonał Prezes Antoni Duda. 

Prezes Antoni Duda przedstawił Porządek obrad. Wniosek o zmianę 
projektu porządku obrad przedstawił Czesław Okrasa, który dotyczył 
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dokonania żądanych przez KRS zmian w uchwalonym Statucie i przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu oraz wyboru Zarządu Głównego i Głównej 
Komisji Rewizyjnej, lecz Delegaci jednogłośnie nie wyrazili na to zgody. W 
głosowaniu Projekt Porządku obrad został przyjęty przy 1 głosie sprzeciwu 
i 1 głosie wstrzymującym się. Następnie przyjęto projekt Regulaminu przy 
1 głosie sprzeciwu oraz jednogłośnie wybrano na Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Zjazdu - Jerzego Skryckiego i na tym zakończono 
wieczorne posiedzenie. 

W dniu 20 września w Nadzwyczajnym Zjeździe obecnych było 59 
Delegatów na 75. Wybrano Biuro Obsługi Zjazdu w składzie: Sekretarz – 
Piotr Styczyński, Protokolant – Wiesława Predko. Kolejnym punktem było 
uzupełnienie Prezydium Zjazdu. Jednogłośnie zostali wybrani: Ireneusz 
Koczan – Wiceprzewodniczący oraz Piotr Styczyński – Sekretarz. 

Wybrano Komisje Zjazdowe w składzie: 

− Mandatowa: Jan Fabiański i Marian Stankiewicz. 

− Uchwał i Wniosków: Jerzy Kowalewicz, Waldemar Sopek i Bogdan 
Tabiś. 

− Skrutacyjna: Gabriela Lubańska, Arkadiusz Rogala i Jan Rusak. 

− Statutowa: Leszek Orkisz, Maria Kaim i Roman Paluszkiewicz. 

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej złożyli Leszek Orkisz oraz 
Roman Paluszkiewicz, którzy także szczegółowo zapoznali wszystkich 
zebranych z poprawkami wymaganymi przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy. 

W głosowaniu wszystkie poprawki do Statutu przyjęte zostały 
jednogłośnie. 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP jednogłośnie uchwalił 
tekst jednolity Statutu SEiRP przyjętego w dniu 26 października 2018 roku 
przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, uwzględniający zmiany 
dokonane Uchwałą nr 7/VIII/NKZD/2019 Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów SEiRP z dnia 20 września 2019 r. 

Na podstawie § 27 pkt 5 Statutu w związku z § 28 ust. 2 Statutu, w oparciu 
o protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na VIII Krajowym Zjeździe 
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Delegatów SEiRP, odbytym w dniu 26 października 2018 r. Zjazd 
Nadzwyczajny stwierdził wybór na członków Prezydium Zarządu 
Głównego SEiRP: Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, 
Waldemar Sopek, Piotr Styczyński, Wojciech Trzeciecki. 

Na podstawie § 27 ust. 5 i w oparciu o wyniki wyborów opisane w 
Protokołach Komisji Skrutacyjnych powołanych przez VIII Krajowy Zjazd 
Delegatów w dniu 26 października 2018r. Nadzwyczajny Zjazd stwierdził, 
że w skład Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Hanna 
Kazimierczak-Grabiec, Leonard Klimczak, Ireneusz Koczan, Roman 
Paluszkiewicz, Józef Piasecki, Bogdan Tabiś, Marian Zielski. Kolejnym 
punktem obrad było podjęcie Uchwał o wyróżnieniach nadawanych przez 
Zjazd SEiRP. 

Na zakończenie Jerzy Kowalewicz odczytał Protokół Komisji Uchwał i 
Wniosków, który Zjazd jednogłośnie przyjął, a Prezes Antoni Duda 
zamknął obrady Zjazdu Nadzwyczajnego. 
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Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 

foto: Jerzy K. Kowalewicz,  

link do zdjęć: 

https://photos.app.goo.gl/AJhBtkvCg6Go4y2D9 
  

https://photos.app.goo.gl/AJhBtkvCg6Go4y2D9
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SĄDY OKRĘGOWE W KATOWICACH I 
RZESZOWIE PRZYWRÓCIŁY ŚWIADCZENIA 

https://www.facebook.com/radcablazejsarzalski/posts/243925778944260
3?tn=K-R Radca prawny Błażej Sarzalski 

Jestem wzruszony, choć daleko mi do cieszenia się lub satysfakcji. 
Jeżeli już to trochę do gorzkiej satysfakcji. Dlaczego gorzkiej? Dzisiaj 
przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt XI U 
998/19 zapadł korzystny, dla odwołującej się rencistki rodzinnej, wyrok w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r. - Sąd 
przywrócił jej wszystkie świadczenia począwszy od dnia, w którym 
je zabrano. Sąd, wprost w sentencji wyroku, pominął stosowanie przepisu 
ustawy, to jest konkretnie art. 24a ustawy o uposażeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy policji itd. wskazując, że jest do tego zobligowany wobec 
faktu, że przepis ten, jako przepis rangi ustawowej pozostaje w 
sprzeczności z przepisem art. 1 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Sąd musiał pominąć przepis ustawy dezubekizacyjnej, 
gdyż ratyfikowana umowa międzynarodowa stoi wyżej w hierarchii źródeł 
prawa od ustawy. Nadto Sąd wskazał, że orzekając, opierał się na 
przepisie art. 13b ustawy dezubekizacyjnej, jednakże nie na jego 
literalnym brzmieniu, a na wykładni systemowej, która musi uwzględniać 
po pierwsze, prawo do poszanowania mienia emerytów i rencistów 
wynikłe z art. 1 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
po drugie, ustalone preambułą ustawy lustracyjnej rozumienie terminu 
"służba na rzecz państwa totalitarnego". W takim przypadku, w ocenie 
Sądu, nie jest wystarczające, aby osoba, po której świadczenia są 
odbierane służyła w jednej z jednostek organizacyjnych wskazywanych w 
art. 13b ustawy, ale także aby jej służba była faktycznie "służbą na rzecz 
państwa totalitarnego". Tylko w takim rozumieniu przepis ten może 
wytrzymać konfrontację z nakazem proporcjonalności i działania w 
interesie publicznym wywodzonym z art. 1 Protokołu 1 EKPCz. Służba na 
rzecz państwa totalitarnego zaś polega na: zwalczaniu opozycji 
demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i 
związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i 
zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i 

https://www.facebook.com/radcablazejsarzalski/posts/2439257789442603?tn=K-R
https://www.facebook.com/radcablazejsarzalski/posts/2439257789442603?tn=K-R
https://www.facebook.com/radcablazejsarzalski/?__xts__%5B0%5D=68.ARAdU2ZvuWO-lxvLuNPRaQLv3g03tstpEoaruo9IFvu1UcXBbOV9jAMlagFVN0z2Ls3zzSleIahFxY4Qf_9EcsOMJD1ip7QT_sqjBHmruig64J-Hi7MegN0TrH_JaLcdJcVWVknsdq-O8VuaxgiBxheAUhYfKscuzNQFekiepYxhStkmQk38M1xXpeglqWI98qaQ2NcqfP2SVAptVaAMFy84TMuIXB90WdGw-a16yHiSvqWo0t75PnWK5pfHWlNPpdp4LnbxPMSpWC5gC2GaAS5s37v609q1X4EVrID_7RnXWn5IZbl2epdi7vV6vmTZGN8GTGjqilVE60cz8i-iTAwPgw&__xts__%5B1%5D=68.ARDm-Ak3WgEoOF8vp7JpSH4H88WZYWbITvNhTqoTffOWn3jJ7xrIl0PhAVcJaA-3vfNp2j71cFJ1bodELnkOvyIOB489fBNm3wu2q8Q5f0P7qzPg3wsuJPZoNBQiG0gHkOm8cfn78G1bfWZlOz4is45fk864SzmfkxtsDE4EQ4WDYZzdEbzXNoLZd8iyz0JRbIF5L3b_YquRJ9e3xM-POW5YsSoL8zOt1Y2w7VOkq502PJxG6ShdnC4YCxueFd-Bm1z6T5cKY2rI9St6wsOKR1DbJYdeHpHOkz1JpwhB-QhJwEq3UG1rP7QAPlBy_7LRaoF4P8abgHfCTHeH-lx_AbYpLA&__tn__=kC-R&eid=ARC4j5sMIqiMld_8IfV-iR_jgelWilAfRTmIgfWM2lQgCc4ScNUJAzY29ae-e6U7Kcj1FRjdhjRlFBad&hc_ref=ARRpmZMLYYWCUza5W8H56swrwE_fs5mw01XekVcfbw68-sGU9xQ-2o-6w-_IdFbCkhA&fref=nf
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bezpieczeństwa obywateli. Sąd wywodził, że tylko wykazanie przez 
państwo polskie (tu: Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWIA), 
że dany funkcjonariusz realizował naprawdę służbę na rzecz totalitarnego 
państwa, może skutkować umniejszeniem praw emerytalno-rentowych. 

Skąd więc wzruszenie i gorzka satysfakcja? Szczerze, studiując prawo 
nie sądziłem, że będę występował w sprawach, w których sąd, po to, aby 
orzekać sprawiedliwie, musi odwoływać się do czegoś, co jest w mojej 
osobistej ocenie środkiem ostatecznym, czyli do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Okej, może w Rosji, na Białorusi? Z jednej strony to 
świetnie, bo świadczy to o odwadze sędzi orzekającej w sprawie, tym, że 
rozumie przepisy prawa międzynarodowego i swoją rolę bezstronnego 
sądu, który ma obowiązek rozpatrzyć sprawę nie bacząc na ideologię, ale 
na podstawową sprawiedliwość, z drugiej strony fatalnie, bo oznacza to, 
że nie dało się pogodzić przepisów i procedur ustanowionych przez polski, 
podobno demokratycznie wybrany, parlament i podpisanych przez 
Prezydenta RP ze standardami ochrony praw człowieka wynikającymi z 
prawa międzynarodowego. 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wyrok sygn. akt IV U 1319/19 z dnia 
8.10.2019 r. 

Link do tekstu wyroku: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20S%C4%85du
%20Okr%C4%99gowego%20w%20Rzeszowie%20z%208.10.2019..doc
x 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Rzeszowie%20z%208.10.2019..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Rzeszowie%20z%208.10.2019..docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Rzeszowie%20z%208.10.2019..docx
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1105 (DRUK SEJMOWY) NADCHODZI, WYZNANIE 
POSŁA… 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zaskakujace-wyznania-posla-gryglasa-z-
klubu-pis-dezubekizacja-polskich-zolnierzy-i/5hcmjfb 

Zaskakujące wyznania posła Gryglasa z klubu PiS. Dezubekizacja polskich 
żołnierzy i samorząd dziennikarski, który będzie „eliminował czarne owce” 
- Nie znam dokładnie planów resortu, ale być może ta sprawa 
zostanie rozwiązana - tak poseł Zbigniew Gryglas odpowiedział na 
pytanie, czy rząd PiS w trakcie nowej kadencji obejmie wojsko 
ustawą dezubekizacyjną. Przyznał, że sam zagłosowałby za takimi 
przepisami. Opowiedział także, czym zajmował się będzie samorząd 
dziennikarski. 
Poseł Gryglas w wywiadzie udzielonym Storytel zasugerował, że po 
wyborach PiS może dokonać "dezubekizacji" emerytur żołnierzy 
Wojska Polskiego. Dodał, że gdyby wprowadzono takie przepisy, to 
wojskowi w indywidualnych przypadkach mieliby szansę odwoływać 
się od decyzji obniżających ich emerytury. Podzielił się także swoją 
wizją samorządu dziennikarskiego. Czy jeśli dziennikarz zostanie źle 
oceniony, to straci możliwość wykonywania zawodu? - Trudno mi to 
przesądzać, trzeba zaczekać na szczegóły - odparł poseł 
Zjednoczonej Prawicy. 
W odpowiedzi na pytanie prowadzącego rozmowę Witolda Jurasza, czy 
PiS obawia się reakcji społecznej na wprowadzenie przepisów 
obniżających emerytury wojskowym, stwierdził: - Nie znam dokładnych 
planów resortu, ale być może w kolejnej inicjatywie ta sprawa zostanie 
rozwiązana. - Ja tak to sobie wyobrażam, choć nie mam wiedzy, czy tak 
się stanie - dodał Gryglas. 

Tłumaczył, że w przypadku emerytur wojskowych zastosowano by ten 
sam mechanizm odwoławczy, który teoretycznie działa w ramach 
obowiązującej ustawy dezubekizacyjnej. Żołnierze mieliby więc prawo w 
indywidualnych przypadkach odwoływać się od decyzji obniżających 
emerytury. - Stosowałbym jedną zasadę dla wszystkich. Proces 
odwoławczy byłby potrzebny, bo różne były losy Polaków - doprecyzował 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zaskakujace-wyznania-posla-gryglasa-z-klubu-pis-dezubekizacja-polskich-zolnierzy-i/5hcmjfb
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zaskakujace-wyznania-posla-gryglasa-z-klubu-pis-dezubekizacja-polskich-zolnierzy-i/5hcmjfb
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Gryglas. W dalszej części wywiadu poseł był dopytywany o zapowiedziany 
w programie Prawa i Sprawiedliwości „samorząd dziennikarski”. 
Tłumaczył, że samorząd miałby na celu „wzmocnienie profesji” oraz 
„eliminowanie (z zawodu) czarnych owiec”. 

- Chodzi o to, żeby środowiska były zorganizowane i w skrajnych 
przypadkach eliminowały czarne owce - wyjaśnił. Dopytywany, co ma na 
myśli, dodał: - Żeby piętnowały negatywne zachowania. 

Czy o losach dziennikarzy krytykujących rząd decydowaliby pracownicy 
Telewizji Polskiej? - Ocena nie będzie dokonywana przez dziennikarzy tej 
czy innej telewizji - powiedział Gryglas. Pytany, czy jeśli dany dziennikarz 
zostanie przez samorząd oceniony negatywnie, to nie będzie mógł dalej 
wykonywać swojego zawodu, poseł Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że 
nie ma dokładnej wiedzy. - Nie znam szczegółów, więc trudno mi to 
przesądzać. Ale jestem przekonany, że wy, dziennikarze, jesteście na tyle 
niezależni, że sobie poradzicie - spuentował. 

Uchwalona przez Prawo i Sprawiedliwość oraz podpisana przez 
prezydenta Andrzeja Dudę tak zwana ustawa dezubekizacyjna odbiera 
prawa emerytalne nie za okres pracy dla PRL, ale za służbę na rzecz 
wolnej Polski, przy czym emerytura jest drastycznie obniżana za choćby 
jeden dzień pracy na rzecz „totalitarnego państwa”. 

Jako że nie zdefiniowano jednak precyzyjnie pojęcia „służby na rzecz 
totalitarnego państwa” emerytury drastycznie obniżano za nawet jeden 
dzień pracy w PRL w charakterze np. sekretarki w MSW, w wywiadzie 
zagranicznym, czy też w biurze PESEL, a nawet za studia w podległych 
ówczesnym służbom uczelniach. 

Bez znaczenia było przy tym, czy dana osoba działała przeciw opozycji 
demokratycznej. Emerytury obniżano bardzo różnym osobom – 
policjantce, na którą mafia w latach 90-tych wydała wyrok śmierci, 
oficerom wywiadu pracującym za wschodnią granicą, a nawet b. 
milicjantowi postrzelonemu przez kryminalistę, który w wyniku postrzału 
został inwalidą, a którego – podczas pobytu w szpitalu – przeniesiono z 
MO do SB (w której nie przepracował ani dnia) po to, by miał wyższą rentę. 
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Ustawa dezubekizacyjna nie objęła stalinowskich zbrodniarzy, jeśli tylko 
służyli oni w służbach wojskowych, w tym w słynnej – i złowrogiej - 
Informacji Wojskowej. Emerytur nie obniżono również mordercom księdza 
Jerzego Popiełuszki, którzy jako skazani otrzymują emerytury nie z 
zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, ale z ZUS i tym samym nie 
zostali objęci ustawą. 

W Sejmie 2 grudnia 2016 r. złożony został projekt ustawy o Zmianie 
Ustawy o Zaopatrzeniu Emerytalnym Żołnierzy Zawodowych oraz ich 
Rodzin (druk sejmowy 1105). Projekt ten przewiduje analogiczne w 
stosunku do służb cywilnych obniżenie emerytur osobom, które pracowały 
w wojsku. Również i tu brak jest precyzyjnej definicji, czym była służba na 
rzecz totalitarnego państwa. 

Zważywszy na rozszerzającą interpretację stosowaną w wypadku ustawy 
dotyczącej służb cywilnych, można założyć, że dezubekizacja nie objęłaby 
jedynie katów z Informacji Wojskowej, ale również żołnierzy z jednostek 
wojskowych, podległych Wojskowej Służbie Wewnętrznej, żołnierzy 
Zwiadu, żołnierzy WOP, żołnierzy WSW w jednostkach Wojskowych 
MSW, słuchaczy uczelni podległych MSW np. Akademii Spraw 
Wewnętrznych, żołnierzy innych służb Sił Zbrojnych RP prowadzących 
działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w 
rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych, członków rodzin 
pobierających renty rodzinne po ww. żołnierzach. Niewykluczone, że 
ustawa mogłaby też objąć wszystkich służących w Armii podczas stanu 
wojennego. 

Druk sejmowy nr 1105: 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1105, 

jego rozwinięcie poniżej: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/57FD4C02BD2C92A4C125808000
4764C1/%24File/1105.pdf 

  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1105
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/57FD4C02BD2C92A4C1258080004764C1/%24File/1105.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/57FD4C02BD2C92A4C1258080004764C1/%24File/1105.pdf
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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 28 
Przegląd mediów – 9. 10. 2019 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

TK pilnuje ustawy PiS. 793 funkcjonariuszy zmarło, 
czekając na wyrok w sprawie dezubekizacji 
http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-
czekajac-na-wyrok-w-
sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=S
M&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVk
kWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU 
Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski - 20 września 2019 

To oznacza, że tyle postępowań sąd musiał zawiesić z uwagi na śmierć 
skarżących się funkcjonariuszy. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 19 tys. 
odwołań od decyzji o zmniejszeniu świadczenia. Po tym, gdy dwa lata 
temu PiS uchwalił ustawę dezubekizacyjną zmniejszającą emerytury 
funkcjonariuszom nawet do emerytury minimalnej (dziś ok. 900 zł netto), 
pokrzywdzeni masowo odwołali się do sądu. Obecnie w sądzie na 
rozpatrzenie czeka 18 906 odwołań. - Z tego 10 526 spraw zostało 
zawieszonych z uwagi na pytanie do Trybunału Konstytucyjnego - napisał 
nam Sąd Okręgowy w Warszawie, który został wyznaczony do 
rozpatrywania spraw dezubekizacyjnych. Sam jednak przekazał 3898 
spraw do rozpatrzenia innym sądom m.in. w: Piotrkowie Trybunalskim, 
Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi czy Wrocławiu. Niestety, 
większość sędziów zawiesza postępowania, tłumacząc, że musi 
poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W Trybunale są 
obecnie dwa pytania sądów proszących o zbadanie czy ustawa 
dezubekizacyjna jest zgodna z konstytucją. 

 

  

http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU
http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU
http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU
http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU
http://wyborcza.pl/7,155287,25209977,793-funkcjonariuszy-zmarlo-czekajac-na-wyrok-w-sprawiedezubekizacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb%20orcza&fbclid=IwAR0fI__QpzrVkkWSUTMWTKqxDJrjtxucbXcJ8BQ7q4XSbQzD4ZXnUrZTBjU
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Celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-
dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-
Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4 

Paulina Nowosielska – 23 września 2019 

Kolejne wyroki w sprawie objętych ustawą dezubekizacyjną. "Wprowadza 
odpowiedzialność zbiorową, jej celem jest odwet". 

Trzy wyroki przywracające świadczenia byłym funkcjonariuszom zapadły 
jednego dnia przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Zdaniem 
sędziego, celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet. 

Ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawa i wprowadza 
odpowiedzialność zbiorową – orzekł sędzia Sądu Okręgowego w 
Częstochowie Marek Przysucha. I wydał wyroki w trzech sprawach 
funkcjonariuszy pozbawionych świadczeń w wyniku ustawy 
dezubekizacyjnej. W każdej ze spraw oddalił wniosek Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA o zawieszenie postępowania i 
zdecydował o przywróceniu emerytury. 

 

Co szykuje PiS? 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-
sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem 
wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj
/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-
wladzy.read?src=mt%3C/a 

Ewa Siedlecka - 11 września 2019. 

Czy PiS prób- uje się zabezpieczyć przed oddaniem władzy? Teoretycznie 
możliwy jest scenariusz, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego nie 
dopuści do zebrania się nowego Sejmu. I wykorzysta do tego wyrok 
unijnego trybunału. A także samodzielnie zmieni konstytucję. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR3R7kKRziWie0PyJ14OsuCIAzJQc-Slv4hNON9X3R5wQao3cXlKno41KT4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem%20wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem%20wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem%20wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem%20wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem%20wladzy.read?src=mt%22%3Ehttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924298,1,czy-pis-probuje-sie-zabezpieczyc-przed-oddaniem-wladzy.read?src=mt%3C/a
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Niemożliwe? A czy możliwe było niezaprzysiężenie sędziów wybranych 
do Trybunału Konstytucyjnego? Unieważnienie uchwał poprzedniego 
Sejmu? Odmowa publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego? 
Zablokowanie ułaskawieniem prawomocnego osądzenia Mariusza 
Kamińskiego? 

 

Coraz więcej sądów przedstawia wyroki, które 
przywracają byłym funkcjonariuszom utracone 
świadczenia. 
https://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-
pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-
niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZ
FgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA 

Bartosz Wiciński – 26 września 2019 

Zapadają ważne wyroki na korzyść obywateli pokrzywdzonych przez rząd. 
Ustawa zostanie uznana za niekonstytucyjną? 

Rządzący cztery lata temu postawili sobie za punkt honoru wprowadzenie 
ustawy dezubekizacyjnej. Po uchwaleniu kontrowersyjnego prawa, ponad 
trzydzieści tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL 
zaczęło otrzymywać obniżone emerytury. Cały proces legislacji 
przeszedł w ekspresowym tempie przez wszystkie szczeble i 
Zjednoczonej Prawicy wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Nic 
bardziej mylnego, bo objęci dezubekizacją funkcjonariusze poszli do sądu, 
a efekty tego właśnie teraz pojawiają się, już w postaci konkretnych 
wyroków. 

 

  

https://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZFgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA
https://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZFgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA
https://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZFgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA
https://crowdmedia.pl/zapadaja-wazne-wyroki-na-korzysc-obywateli-pokrzywdzonych-przez-rzad-ustawa-zostanie-uznana-za-niekonstytucyjna/?fbclid=IwAR0aBOG2x3CIkmBcT6mXm8TLci4HwFYZFgzORPcEnWzSUVLn4GAt-czO0uA
https://crowdmedia.pl/author/bartosz-wicinski/
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Mówią, że nie są komuchami 
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-
protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-
14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-
P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM 

Jakub Pikulik – 09 września 2019 

Mówią, że nie są komuchami. I będą protestować na przejściu 
granicznym. Nie godzimy się na takie traktowanie. Uczciwie pracowaliśmy 
dla Polski, a teraz odbiera się nam za to emerytury - burzą się 
pogranicznicy. I zapowiadają protest. Będzie to pierwsza taka 
manifestacja w Polsce. 
 

PiS obniżył im emerytury. W sobotę pierwszy protest 
byłych pograniczników  
http://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-
sobote-pierwszy-protest-bylych 
pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLyt
ucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAA.  

Anita Karwowska - 19 września 2019 

Przez 30 lat chroniłem polskie granice, nie ustrój totalitarny - mówi 
Grzegorz Matusewicz, emerytowany strażnik graniczny, który w sobotę 
współorganizuje w Kostrzynie nad Odrą protest przeciwko ustawie 
dezubekizacyjnej. Wsparcia Polakom udzielą strażnicy z Niemiec. 

 

  

https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM
https://plus.gazetalubuska.pl/mowia-ze-nie-sa-komuchami-i-beda-protestowac-na-przejsciu-granicznym/ar/c1-14407225?fbclid=IwAR09kevVrzZqrmN-dST5VRc-P8ZYIJ1FdqoHbY2eRdzPNoB3Bw6wj-OxuWM
http://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-sobote-pierwszy-protest-bylych%20pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLytucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAA
http://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-sobote-pierwszy-protest-bylych%20pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLytucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAA
http://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-sobote-pierwszy-protest-bylych%20pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLytucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAA
http://wyborcza.pl/7,162657,25212750,pis-obnizyl-im-emerytury-w-sobote-pierwszy-protest-bylych%20pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1Fh7ILxP6OdaePNc1EmcochH2WtLytucWOwaYBP2LqYuT50rUzmW%20TVNAA
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Nie wywłaszcza się emerytów 
https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-
wywlaszcza-sie-
emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32
F_tWBviq4PgYqH9hTlE 

23 września 2019 

Sąd ws. ustawy dezubekizacyjnej: Nie wywłaszcza się emerytów. 

Trzy wyroki przywracające świadczenia byłym funkcjonariuszom zapadły 
jednego dnia przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Zdaniem 
sędziego celem ustawy dezubekizacyjnej jest polityczny odwet. Ustawa 
narusza zasadę demokratycznego państwa prawa i wprowadza 
odpowiedzialność zbiorową – orzekł sędzia Sądu Okręgowego w 
Częstochowie Marek Przysucha. 

 

Należy go po prostu zamknąć 
https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-
swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-
zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-
iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4. 
Adam Leszczyński - 16 września 2019 

Prof. Grabowski: IPN trwale uszkadza polską świadomość historyczną. 
Należy go po prostu zamknąć. 

 

  

https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-wywlaszcza-sie-emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32F_tWBviq4PgYqH9hTlE
https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-wywlaszcza-sie-emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32F_tWBviq4PgYqH9hTlE
https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-wywlaszcza-sie-emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32F_tWBviq4PgYqH9hTlE
https://forsal.pl/artykuly/1431210,sad-ws-ustawy-dezubekizacyjnej-nie-wywlaszcza-sie-emerytow.html?fbclid=IwAR25bjqKIAvX6_BCZUzYtJ5flSylqIryJKv6Cg32F_tWBviq4PgYqH9hTlE
https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4
https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4
https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4
https://oko.press/prof-grabowski-ipn-trwale-uszkadza-polska-swiadomosc-historyczna-nalezy-go-po-prostu-zamknac/?fbclid=IwAR3Ox-iA542yRwnJf4fo5kPBg2l1WoUlgHdNrf0n49Efo7KN5JLFnaF36n4
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Zło. Polską rządzą ludzie źli 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1917724,1,zlo.read 
Stanisław Tym - 6 sierpnia 2019 

Likwidacja jednego szpitala dziennie jest ambitnym planem rządu. 
Podobno ma ich zniknąć 150. 

Polską rządzą ludzie źli. Rozmyślnie użyłem tego ostatniego słowa, 
jednego z podstawowych pojęć etycznych. Mogłem napisać, że rządzi na 
przykład mafia albo gang. Oszuści albo złodzieje publicznych pieniędzy. 
Bezkarni niszczyciele prawa, edukacji, mediów, armii, ochrony zdrowia i 
środowiska… Właściwie wystarczyłyby tu dwa słowa – wolności i 
demokracji. Zdecydowałem się jednak na ludzi złych, bo mieszczą w sobie 
to, co powyżej i jeszcze tysiąc innych kwestii od B do Z, czyli od brudu do 
zarazy. A propos Kościoła. Pomaga złotej władzy, jak może, i w 
brawurowych ślinotokach udowadnia, że Chrystus jednak nie miał racji. 
Ma ją natomiast abp Jędraszewski, jeden z wodzów instytucji moralnie 
czystej niczym łza. W dodatku brutalnie prześladowanej przez, jak się 
wyraził, agresywną tęczową zarazę, która chce opanować polskie serca, 
dusze i umysły. Nikczemne słowa krakowskiego metropolity padły w 
kazaniu podczas uroczystej mszy w Bazylice Mariackiej w 75. rocznicę 
powstania warszawskiego – przed ołtarzem Wita Stwosza (Niemca 
zresztą, zmarł w Norymberdze). Zgromadzeni bili gromkie brawa. Nikt nie 
krzyknął „hańba!”, nikt nie wyszedł. Nikt nie poczuł zagrożenia 
faszystowską retoryką. 

 

  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1917724,1,zlo.read
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Pragniemy być stróżami prawa obowiązującego 
wszystkich Polaków 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-
policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-
kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-
EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y 

Jan Dziadul - 1 października 2019 

Jak policjanci powstali z milicjantów i dlaczego historia toczy się kołem. 30 
lat temu podjęto ryzykowną decyzję o przekazaniu nowemu premierowi 
Tadeuszowi Mazowieckiemu listu o sytuacji w Milicji Obywatelskiej. Tak 
się zaczęła rewolucja, w której mieliśmy – jako tygodnik – swój udział. 

 

Przywrócimy emerytury byłym funkcjonariuszom 
https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-
Przywrocimy-emerytury-bylym-
funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqx
IvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw 

Przemysław Malinowski - 20.09.2019 

Czarzasty: Przywrócimy emerytury byłym funkcjonariuszom. Włodzimierz 
Czarzasty powiedział, że jeśli Lewica będzie po wyborach współrządziła 
w Sejmie, to funkcjonariusze, którzy pracowali do 1990 roku odzyskają 
prawa nabyte. 

 

  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926800,1,jak-policjanci-powstali-z-milicjantow-i-dlaczego-historia-toczy-sie-kolem.read?fbclid=IwAR3oClcvW-1DBXgRQpTOl-EMqTekLuKPHa4N_9Cg9Tx24rr05zv2aYbfK2Y
https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-Przywrocimy-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqxIvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw
https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-Przywrocimy-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqxIvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw
https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-Przywrocimy-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqxIvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw
https://www.rp.pl/Sojusz-Lewicy-Demokratycznej/190929986-Czarzasty-Przywrocimy-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html?fbclid=IwAR1cYX_Vs91beXPMXcCREXT6Y4hqxIvmwBk1d4BAxwfJCeun9dnZkQ71Fqw
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Politycy Lewicy podpisali w środę "Pakt dla 
mundurowych” 
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-
2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-
mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il
-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--
btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign
=fb_share&iwa_source=fb_share 

Lewica podpisała "Pakt dla mundurowych" Wybory parlamentarne 2019 – 
aktualności. 

Politycy Lewicy podpisali w środę "Pakt dla mundurowych", który zakłada 
m.in. cofnięcie ustawy dezubekizacyjnej odbierającej część świadczeń 
emerytom mundurowym; zaapelowali też do przedstawicieli opozycji, aby 
także podpisali się pod tym "Paktem". 

 

System religijno-polityczny stworzony przez Jarosława 
Kaczyńskiego i jego partyjnych kolegów oraz abpa M. 
Jędraszewskiego i jego duchownych współbraci, jest z 
definicji ZŁY! 
http://polityczek.pl/uncategorised/11739-ks-walczak-o-polityce-pis-droga-
do-zniszczenia-kosciola-i-pograzenia-swiata-w-nienawisci 

Ks. Stanisław Walczak - 02 października 2019 

Ks. Walczak o polityce PiS: droga do zniszczenia kościoła i pogrążenia 
świata w nienawiści. wypowiedział się na temat polityków Prawa i 
Sprawiedliwości oraz wspierających ich biskupów Kościoła katolickiego. 

 

  

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-lewica-podpisala-pakt-dla-mundurowych,nId,3256538?fbclid=IwAR3pNODAxV6BeSNj082m96Zv_Il-Z3wURiIwW9hrzKZnb_--btogPMVotDM#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share
http://polityczek.pl/uncategorised/11739-ks-walczak-o-polityce-pis-droga-do-zniszczenia-kosciola-i-pograzenia-swiata-w-nienawisci
http://polityczek.pl/uncategorised/11739-ks-walczak-o-polityce-pis-droga-do-zniszczenia-kosciola-i-pograzenia-swiata-w-nienawisci
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Ślepa dezubekizacja i domniemanie winy 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1429588,bledy-ustawy-dezubekizacyjnej.html 

dr Tomasz Zalasiński - 11 września2019 

Zalasiński: Ślepa dezubekizacja i domniemanie winy. Nie cichną 
wątpliwości (także konstytucyjne) związane z nowelizacją ustawy 
zaopatrzeniowej (tzw. ustawa dezubekizacyjna – Dz.U. z 2016 r. poz. 
2270), którą Sejm przyjął 16 grudnia 2016 r., obradując w warunkach 
dalekich od standardów parlamentarnych. Ustawa ta przewiduje 
obniżenie świadczeń emerytalnych i rentowych co najmniej 32,5 tysiąca 
osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa. To druga 
ustawa dezubekizacyjna – po ustawie z 2009 r. (Dz.U. nr 24 poz. 145) – 
której celem jest obniżenie tych świadczeń. W tym jednak przypadku 
ograniczenie jest tak drastyczne, że faktycznie dochodzi do pozbawienia 
prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP). Za każdy 
rok służby na rzecz totalitarnego państwa funkcjonariuszowi zgodnie z 
ustawą dezubekizacyjną należy się bowiem emerytura w wysokości 0 
proc. podstawy jej wymiaru (art. 15c ust. 1 pkt 1). 

 

Ta władza zrobiła wam świństwo 
http://wyborcza.pl/7,162657,25219610,ta-wladza-zrobila-wam-swinstwo-
protest-bylych-pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1DUrcERenFpo-
4AtQlZZD7xTwHdImS5tLqexlFc6VajBdfuFN8Sdp6dQY 

Anita Karwowska - 21 września 2019 

"Ta władza zrobiła wam świństwo". Protest byłych pograniczników w 
Kostrzynie nad Odrą. Niektórzy odmówili udziału w manifestacji. 
Społeczeństwo zaczyna się tej władzy bać i woli się nie wychylać - mówi 
Grzegorz Matusewicz, współorganizator sobotniego protestu 
emerytowanych pograniczników, którym PiS obciął emerytury. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1429588,bledy-ustawy-dezubekizacyjnej.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1429588,bledy-ustawy-dezubekizacyjnej.html
http://wyborcza.pl/7,162657,25219610,ta-wladza-zrobila-wam-swinstwo-protest-bylych-pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1DUrcERenFpo-4AtQlZZD7xTwHdImS5tLqexlFc6VajBdfuFN8Sdp6dQY
http://wyborcza.pl/7,162657,25219610,ta-wladza-zrobila-wam-swinstwo-protest-bylych-pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1DUrcERenFpo-4AtQlZZD7xTwHdImS5tLqexlFc6VajBdfuFN8Sdp6dQY
http://wyborcza.pl/7,162657,25219610,ta-wladza-zrobila-wam-swinstwo-protest-bylych-pogranicznikow.html?fbclid=IwAR1DUrcERenFpo-4AtQlZZD7xTwHdImS5tLqexlFc6VajBdfuFN8Sdp6dQY
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Trybunał oceni rentę rodzinną po zmarłym esbeku 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-
trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-
%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4 

Bożena Wiktorowska – 17 września 2019 

Trybunał oceni rentę rodzinną po zmarłym esbeku. Ustawodawca nie 
powinien z racji znacznego upływu czasu przerzucać na rodzinę zmarłego 
funkcjonariusza obowiązku udowodnienia, że ten czynnie współpracował 
z demokratycznym podziemiem. Na rozpatrzenie przez Trybunał 
Konstytucyjny czeka pytanie prawne dotyczące obniżania świadczeń, 
wypłacanych zmarłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa 
(P16/19). 

 

Zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego, której 
obniżono świadczenie na podstawie ustawy 
dezubekizacyjnej. 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zmar%C5%82a-laczniczka-AK-ofiara-
dezubekizacji 

Zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego, której obniżono 
świadczenie na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. Nie doczekała się 
rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Data:2019-09-25. RPO został 
poinformowany o śmierci pani Danuty Zabawy, żołnierki Armii Krajowej i 
córki żołnierza AK, który zginął w czasie wojny. 

Z powodu pracy w komunistycznym MSW pani Zabawie obniżono 
świadczenia, a obecne władze MSWiA nie uznały jej argumentu, że nigdy 
nie zajmowała się działaniami, za które można by obniżyć emeryturę. 

 

  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1430393,rente-rodzinna-po-zmarlym-esbeku-oceni-trybynal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR0ifR4P34xHq0nOYB7U23-%20hehcCCLeOH7oNpuh9AW0gWiCsAwVjyvRp4T4
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zmar%C5%82a-laczniczka-AK-ofiara-dezubekizacji
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zmar%C5%82a-laczniczka-AK-ofiara-dezubekizacji
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Ta ustawa narusza podstawowe kanony prawa, które 
powinny obowiązywać w państwie prawa… 
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-08-14/udowodnil-ze-
nieslusznie-objela-do-dezubekizacja-odzyskalem-honor-i-godnosc/ 
Paweł Gregorowicz – 14 sierpnia 2019 

Udowodnił, że niesłusznie objęła do dezubekizacja. "Odzyskałem honor i 
godność". Przez blisko dwa lata żył na granicy ubóstwa. 69-letni Wojciech 
Raczuk z Białej Podlaskiej jest byłym funkcjonariuszem milicji, którego 
objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. Jak się okazało - niesłusznie. 
Mężczyzna walczył o sprawiedliwość m.in. na ulicach, w europarlamencie 
i sądzie. W końcu wygrał, a premier przyznał mu nawet rentę specjalną. 
 

Raport FSSM RP 
http://www.seirp.pl/apel-fssm-rp1 
Raport FSSM RP. Szanowni Państwo, Zarząd Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie 
na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych raportu 
opracowanego w Zespole Prawnym FSSM RP „O skutkach społeczno-
prawnych ustawy z 16 grudnia 2016 roku, zwanej II ustawą 
represyjną, czyli o represjach rządu pis wobec emerytowanych 
funkcjonariuszy policji, Służb Ochrony Państwa, BOR, Straży 
Granicznej i Służby Więziennej służących w PRL oraz po 1990 roku 
w III-ej RP". Pozostajemy w nadziei, że nasza prośba o umożliwienie 
zapoznania się z raportem szerszemu gronu odbiorców spotka się z 
Państwa aprobatą. 

 

  

https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-08-14/udowodnil-ze-nieslusznie-objela-do-dezubekizacja-odzyskalem-honor-i-godnosc/
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-08-14/udowodnil-ze-nieslusznie-objela-do-dezubekizacja-odzyskalem-honor-i-godnosc/
http://www.seirp.pl/apel-fssm-rp1
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Przegrane wybory 
https://www.rp.pl/Felietony/190939898-Jerzy-Surdykowski-Przegrane-
wybory.html?fbclid=IwAR02gr2SFa6E3SbkrfM6t-FB1_zJCMryv-
IXXw0wDDeEH4skZKPlkxfYtC8.Aktualizacja:  
Jerzy Surdykowski – 30 września 2019 

Przegrane wybory. Alarm dotyczy wszystkich, nieważne, na kogo 
zamierzamy głosować w niedalekich wyborach. Parafrazując popularne 
przed 39 laty powiedzenie: nie ma zwycięzców ani zwyciężonych, są tylko 
sami przegrani. PiS przegrało, bo porzuciło, co było wartościowe, i 
doprowadziło tę partię do władzy w 2005 roku oraz częściowo nawet w 
2015 roku: budowę silnego państwa zamiast transformacyjnej prowizorki. 
Obietnicę mocnej pozycji międzynarodowej i takiejż polityki historycznej. 
Przegrało, bo uczyniło z państwa jeszcze żałośniejszą „kamieni kupę” niż 
w czasach, kiedy autor tego powiedzonka dawał popisy nieudolności jako 
minister spraw wewnętrznych. Najważniejsze stało się rozdawnictwo. Kto 
da więcej, kupi nasz głos! 

 

Za tydzień rozstrzygniemy: Rzeczpospolita Polska czy 
Rzeczpospolita Banasia i Kaczyńskiego 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=329791925024840
7&id=215392231834473&__tn__=K-R Roman Giertych - strona oficjalna 
6 październik 2019 

Wczorajsze "Fakty" TVN ujawniły, że prezes NIK, b. Minister Finansów i 
b. szef Krajowej Administracji Skarbowej to człowiek, który swoje główne 
źródło utrzymania ma na podstawie relacji ze zwyczajnym bandytą 
skazanym za grożenie ludziom zgwałceniem małoletniej córki i 
obcinaniem kończyn. Powtórzę, gdyż ktoś kto nie oglądał "Faktów" może 
nie wierzyć własnym oczom: gangster robiący interesy z szefem 
Najwyższej Izby Kontroli został skazany za grożenie zgwałceniem i 
obcinaniem piłą mechaniczną rąk i nóg. Na miłość Boską! Do jakiego 
poziomu otępienia doszliśmy! 

 

https://www.rp.pl/Felietony/190939898-Jerzy-Surdykowski-Przegrane-wybory.html?fbclid=IwAR02gr2SFa6E3SbkrfM6t-FB1_zJCMryv-IXXw0wDDeEH4skZKPlkxfYtC8.Aktualizacja
https://www.rp.pl/Felietony/190939898-Jerzy-Surdykowski-Przegrane-wybory.html?fbclid=IwAR02gr2SFa6E3SbkrfM6t-FB1_zJCMryv-IXXw0wDDeEH4skZKPlkxfYtC8.Aktualizacja
https://www.rp.pl/Felietony/190939898-Jerzy-Surdykowski-Przegrane-wybory.html?fbclid=IwAR02gr2SFa6E3SbkrfM6t-FB1_zJCMryv-IXXw0wDDeEH4skZKPlkxfYtC8.Aktualizacja
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3297919250248407&id=215392231834473&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3297919250248407&id=215392231834473&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Roman-Giertych-strona-oficjalna-215392231834473/?__tn__=kC-R&eid=ARAlVqr21OfbBEbeoBPE7LKNlggPzqpesCra0vBquizDLKG_L-yHIlEeVtIr2eFuakGXe_lCg_aC4YKC&hc_ref=ARQjdSbntvkuiYzExaIlto7k-HSDpNsN1VipfsEGnfUi47x7_KGrilOToMXdabWC0gE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAg_S6qwI-KnPa_rMl4-U92TXRcF1nj0riMifqNfJL6uKDes5YrTp-HppW2Ms-B8lvSz1EgLW60P34zLkyk1JzM_XNWjlsbEsCbEfug8ikbd6T6jDg0RZdvfKqRLIP5ZDL7HIhMNPLNPRnN4meZHomSwrhDsG2mos6TX3Kz9KbSWE9dt7OLgG_zezTsuPr1LG4DRzm9uh8ZeRV79j5t9_CqMKETt32gnbzoZqVOm6THlZxGZQ7RVNY9kQcgX6twtNbzjNGLAX1oNdUtwmvdrtLbimEt2KPVMK4f6Xcs1sLmcwSM1zqxBi9YsI9918BK6q-UYmhICr-s1J5RJzH2TQ
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Julię Przyłębską będzie można odsunąć od kierowania TK 
zgodnie z Konstytucją 
https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/dr-ziolkowski-julie-
przylebska-bedzie-mozna-odsunac-od-kierowania-tk-zgodnie-z-
konstytucja-ekspertyza/ 

Dr Ziółkowski: Julię Przyłębską będzie można odsunąć od kierowania TK 
zgodnie z Konstytucją [ekspertyza]. Anna Wójcik  omawia główne tezy i 
rekomendacje zaprezentowane w tej ekspertyzie, dostępnej w całości w 
Archiwum Osiatyńskiego. 

 

Przywracanie praworządności w TK po kryzysie 
konstytucyjnym: wybór i powołanie Prezesa TK 
https://archiwumosiatynskiego.pl/images/2019/10/AO_Prezes-
TK_ekspertyza_MZio%CC%81%C5%82kowski-1.pdf 

Dr Michał Ziółkowski Przywracanie praworządności w TK po kryzysie 
konstytucyjnym: wybór i powołanie Prezesa TK 

 

To nie były łatwe cztery lata dla policji 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/podsumowanie-rzadow-pis-
policja/km37gfh 

Podsumowanie rządów PiS Policjanci. Bilans "dobrej zmiany". Mateusz 
Baczyński 3 października. To nie były łatwe cztery lata dla policji. 
Wplątanie w polityczne rozgrywki, kryzys kadrowy, wielki strajk 
funkcjonariuszy – to zaledwie kilka zjawisk, z którymi musiała się borykać 
ta formacja. Jednocześnie rząd zapewnił jej konkretny zastrzyk pieniędzy, 
a sami policjanci to wciąż grupa zawodowa, która cieszy się ogromnym 
zaufaniem Polaków. 

 

  

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/dr-ziolkowski-julie-przylebska-bedzie-mozna-odsunac-od-kierowania-tk-zgodnie-z-konstytucja-ekspertyza/
https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/dr-ziolkowski-julie-przylebska-bedzie-mozna-odsunac-od-kierowania-tk-zgodnie-z-konstytucja-ekspertyza/
https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/dr-ziolkowski-julie-przylebska-bedzie-mozna-odsunac-od-kierowania-tk-zgodnie-z-konstytucja-ekspertyza/
https://archiwumosiatynskiego.pl/archiwum/przekroczenie-granic-konstytucyjnego-upowaznienia-prawodawczego-jako-punkt-wyjscia-w-przywracaniu-praworzadnosci-po-niekonstytucyjnym-wyborze-i-przedstawieniu-kandydatow-na-stanowisko-prezesa-tk-w-201/
https://archiwumosiatynskiego.pl/archiwum/przekroczenie-granic-konstytucyjnego-upowaznienia-prawodawczego-jako-punkt-wyjscia-w-przywracaniu-praworzadnosci-po-niekonstytucyjnym-wyborze-i-przedstawieniu-kandydatow-na-stanowisko-prezesa-tk-w-201/
https://archiwumosiatynskiego.pl/images/2019/10/AO_Prezes-TK_ekspertyza_MZio%CC%81%C5%82kowski-1.pdf
https://archiwumosiatynskiego.pl/images/2019/10/AO_Prezes-TK_ekspertyza_MZio%CC%81%C5%82kowski-1.pdf
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/podsumowanie-rzadow-pis-policja/km37gfh
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/podsumowanie-rzadow-pis-policja/km37gfh
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
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OŚWIADCZENIE PRZEZYDENTA FSSM RP 
https://fssm.pl/oswiadczenie-przezydenta-fssm-rp?fbclid=IwAR0hhcW-
lyvVgNwI6w9FyM51j7OweQmHS2qC2qxZVfd-ZvcGzp88MpZXlKI 

Oświadczenie Przezydenta FSSM RP - 7 października 2019. 

Koleżanki i Koledzy! Członkowie organizacji wchodzących w skład 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, funkcjonariusze i 
żołnierze niezrzeszeni oraz nasi sympatycy! Pamiętajcie! Jest nas, 
„mundurowych”, ok. 2 milionów. To ogromna siła wyborcza, która może 
stanowić „języczek u wagi” w nadchodzących wyborach parlamentarnych. 

Nie zmarnujmy jej. Idźcie głosować! 
Prezydent FSSM RP, Zdzisław Czarnecki 
 

  

https://fssm.pl/oswiadczenie-przezydenta-fssm-rp?fbclid=IwAR0hhcW-lyvVgNwI6w9FyM51j7OweQmHS2qC2qxZVfd-ZvcGzp88MpZXlKI
https://fssm.pl/oswiadczenie-przezydenta-fssm-rp?fbclid=IwAR0hhcW-lyvVgNwI6w9FyM51j7OweQmHS2qC2qxZVfd-ZvcGzp88MpZXlKI
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 
KOŁO W KOŚCIERZYNIE 

W dniu 4 października 2019 r, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie 
zorganizował dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków Koła 
SEiRP w Kościerzynie spotkanie integracyjne w Restauracji „Gryf”. W 
spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes ZW w Gdańsku, Jarosław Fikus, 
członek ZW, Erwin Bruggemann oraz przedstawiciele Powiatowego Koła 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: Prezes Wacław Potrykus 
z małżonką i Wiceprezes - Wiesław Kiedrowicz. 

Na wstępie emerytów oraz zaproszonych gości przywitał Prezes Koła 
Roman Jereczek, który przedstawił program spotkania oraz aktualne 
działania Zarządu Koła w 2019 roku.  
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W części oficjalnej spotkania miłym akcentem było wręczenie przez 
przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego nadanych przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia odznaczeń „Za Zasługi z dyplomem” byłemu Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, mł. insp. w st. 
spoczynku Tomaszowi Radomskiemu oraz Skarbnikowi naszego Koła kol. 
Tadeuszowi Willich. 

W trakcie trwającego ponad 4 godziny spotkania toczyły się dyskusje o 
aktualnej sytuacji środowiska emerytów i rencistów policyjnych, propozycji 
planu pracy Koła na 2020 rok, w tym propozycji wycieczek, spotkań 
integracyjnych oraz nowych zasad korzystania z funduszu socjalnego. 
Również nie zabrakło wspomnień z minionych lat służby jak i rodzinnych. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy dopisujących humorach 
jego uczestników. 
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tekst i zdjęcia: Józef Landowski, wiceprezes Koła w Kościerzynie 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
KOŁO NR 12. SPOTKANIE Z POSŁAMI 

KOALICJI OBYWATELSKIEJ 
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Koło Miejskie nr 12 wraz z: Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach 
i Ewą Kołodziej, posłanką na Sejm RP z Koalicji Obywatelskiej, 
zorganizowało w dniu 01 października 2019r. spotkanie w Katowicach z 
posłami na Sejm RP PO: Mirosławą Nykiel, Ewą Kołodziej, Markiem 
Wójcikiem i Mirosławem Suchoniem z Nowoczesnej, kandydującymi w 
wyborach do Sejmu i Senatu RP. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes ZW 
SEiRP w Katowicach - Ryszard Mędrzyk, w-ce Prezesi ZW SEiRP – 
Ryszard Purzyński i Henryk Mikosz, członkowie ZW oraz Koła 12. 
Spotkanie prowadziła-Wice Prezes ZW i KM SEiRP w Katowicach oraz 
Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego - Ewa 
Macek. 

Za bardzo dobrą współpracę i duże zaangażowanie w sprawie zmiany 
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. ZW SEiRP w Katowicach 
postanowił wyróżnić i przyznać najwyższe odznaczenie tj. „Honorową 
Odznakę ZW SEiRP w Katowicach” posłom na Sejm RP: Mirosławie 
Nykiel, Ewie Kołodziej, Borysowi Budka, Markowi Wójcik i Mirosławowi 
Suchoń. 

Zebrani uczcili 1 minutą ciszy pamięć zmarłych 58 koleżanek i kolegów w 
związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent 
inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych. 
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Ogromne wzruszenie wśród uczestników spotkania wywarł wyświetlony 
20 min. film pt. „Listy śmierci” reż. Andrzeja Dziedzica dot. negatywnych 
skutków wprowadzenia ustawy z 16 grudnia 2016 r. tzw. eutanazyjnej, w 
wyniku której wiele osób zmarło. 

link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VIIzDGzFO1gper.feature=youtu.be) 

Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego 
poinformowała zebranych, iż w sądach okręgowych w kraju rozpatrzono 
już kilkanaście spraw zakończonych pozytywnymi wyrokami I Instancji dla 
naszych koleżanek i kolegów. M.in. kilka spraw w SO w Częstochowie, 
gdzie Sąd w wyrokach uzasadniał, że emerytury i renty inwalidzkie i 
rodzinne są prawami nabytymi (na własność). Oparł się na art.9 i art.91 
Konstytucji RP i art.4 ust.3 i art.6 Traktatu Unii Europejskiej. W ocenie 
Sądu uchwalona ustawa z 16 grudnia 2016r. spowodowała brak 
poszanowania jednostki rządów prawa, równości, proporcjonalności oraz 
sądowego wymiaru sprawiedliwości. Nie może być odpowiedzialności 
zbiorowej. Ponadto Koordynator podkreśliła, że większość spraw jest 

https://www.youtube.com/watch?v=VIIzDGzFO1gper.feature=youtu.be
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zawieszona zarówno w SO w Warszawie jak i w kraju, czekając na 
orzeczenie TK. Trwa to już ponad 2 lata. 

W wyniku dyskusji posłowie Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny 
deklarowali, że po wyborach do Sejmu i Senatu RP jedną z pierwszych 
zmian ustaw zapisanych w pakiecie jest ustawa z 16 grudnia 2016r. o 
zaopatrzeniu Policji (tzw. ustawa dezubekizacyjna). 

Zarówno posłowie KO jak i uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili, 
żeby doszło do przywrócenia świadczeń emerytalno-rentowych służbom 
mundurowym, godności i honoru należy koniecznie iść do urn wyborczych 
i oddać głosy na kandydatów z KO i Lewicy. 

Zapraszam do obejrzenia filmu ze spotkania. 

Link: 

(https://www.yotube.com/watch?v=sOuCBwqoizg) . 

Koordynator woj. Śląskiego ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Ewa Macek 

  

https://www.yotube.com/watch?v=sOuCBwqoizg
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KOŁO NR 12. PLENER PLASTYCZNY 
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W dniach 31.08 - 08.09.2019r. odbył się Ogólnopolski Plener Plastyczny 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka pt. „Letnie 
Impresje nad Wisłą”. Organizatorem Pleneru był Zarząd Koła Miejskiego 
nr 12 Stowarzyszenia w Katowicach. Komisarzem Organizacyjnym 
Pleneru była- Ewa Macek, -Wice Prezes Zarządu. 

Przybyli zaproszeni członkowie i sympatycy Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach 
z Prezes Zarządu, Małgorzatą Szala, członkowie ZW SEiRP w 
Katowicach-Grażyna Waryszak i Beata Wójcik, Prezes Zarządu Koła 
SEiRP w Bytomiu, Leszek Lorenc, członkowie Koła nr 30 SEiRP z 
Częstochowy wraz z W-ce Prezes, Joanną Siarską, a także członkowie 
Koła SEiRP w Wołominie. W Plenerze uczestniczyło 60 osób, w tym 23 
twórców wraz z osobami towarzyszącymi. Uczestnicy Pleneru 
zakwaterowani byli w Ośrodku Szkoleniowo-Wczasowym „Mazowsze” w 
Soczewce k/Płocka. 
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W dniach od 02.do 05.09.2019 odbyła się wystawa prac Twórców, a 
07.09.br. Wernisaż Poplenerowy w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Na 
wernisaż przybyli: Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego 
Policji z Katowic, insp.Gabriela Socha, członek FSSM RP, Henryk 
Grobelny. Honory gospodarza POKiS pełnił Dyrektor, Radosław 
Malinowski. 

Za wykonane prace na Plenerze twórcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
palety na farby. Twórcy poszukiwali weny twórczej w przepięknych 
pejzażach końca lata w Płocku nad Wisłą i jego okolicach. Obdarowany 
pracami twórców został Dyrektor POKiS-Radosław Malinowski. W swoim 
wystąpieniu Dyrektor POKiS podziękował za prace, a następnie wysoko 
ocenił prace Twórców i w dowód uznania zaprosił na kolejny Plener. Z 
kolei Komisarz Pleneru-Ewa Macek podziękowała włodarzom Miasta 
Płocka i Dyrekcji POKiS za wzorową współpracę w zorganizowaniu 
pleneru oraz 3 godzinna wycieczka po urokliwych zakątkach tego miasta 
wraz z Katedrą Płocką i bulwarem nad Wisłą. 
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Oprócz pracy twórczej odbył się również uroczysty wieczór poezji przy 
świecach poety z Warszawy, Tadeusza Krzysztofa Knyziaka, który pisze 
wiersze pod pseudonimem „Coobus”, laureata wielu konkursów. 
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Uczestnicy Pleneru, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej udali 
się na uroczysty koncert do pałacu w Sannikach. Wysłuchali 
patriotycznych fortepianowych utworów laureatów konkursu 
chopinowskiego oraz wierszy jednego z aktorów ziemi mazowieckiej. Po 
koncercie uczestniczyli w Wernisażu Poplenerowym Twórców Mazowsza 
i zwiedzali sale pałacu. Miłym akcentem była wycieczka autokarowa do 
jednej z największych na świecie i czynnej kopalni soli w Kłodawie, a także 
zwiedzanie muzeum, wieży zamku w Łęczycy i zapoznanie się z legendą 
diabła Boruty. 

Kolejnym punktem programu były zdjęcia plenerowe uczestników w 
strojach z epoki XVIII i XIX w. zakątkach OSZW „Mazowsze” w Soczewce 
k/Płocka. Odbyła się przejażdżka statkiem po Wiśle w Płocku. 
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Wielkim zaszczytem dla Organizatora była obecność europosła, Janusza 
Zemke, który od wielu lat współpracuje z Federacją Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, a także należącym do niej Stowarzyszeniem Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w 
Katowicach jest jednym z tych kół, które współpracuje z Europosłem i w 
dowód uznania za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę 
odznaczył Janusza Zemke medalem „Za Zasługi dla Koła Miejskiego 
SEiRP w Katowicach”. Miłym akcentem było podarowanie Januszowi 
Zemke pracy Gabrysi Czarneckiej, twórczyni z Wołomina. Należy 
podkreślić, że europoseł w swojej 30-letniej działalności poselskiej bardzo 
wspierał twórczość kulturalną, a zwłaszcza twórców-malarzy, rzeźbiarzy, 
poetów. 

Kolejnym gościem był członek Zarządu FSSM RP-Henryk Grobelny, jeden 
z założycieli SEiRP. Także otrzymał medal „Za zasługi dla Koła Miejskiego 
SEiRP w Katowicach”. Za wzorową współpracę z Płockim Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki w Płocku organizator odznaczył Dyrektora Radosława 
Malinowskiego „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w 
Katowicach”. 
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Szczególnym gościem na uroczystej kolacji była Naczelnik Gabinetu 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Gabriela Socha. 
Za współpracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów odznaczona 
została „Honorową Odznaką ZW SEiRP w Katowicach”. 

Odznakę „Za zasługi dla SEiRP z 
dyplomem” za ogromny wkład pracy 
społecznej na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w kraju 
otrzymała również Ewa Macek. 

Podczas Pleneru odbyły się 2 spotkania 
integracyjne, biesiady przy grillu i muzyce 
w OSZW „Mazowsze” w Soczewce, 
którego właściciele uraczyli nas swoimi 
wspaniałymi specjałami. 

 

 

 

Ewa Macek, Komisarz Organizacyjny Pleneru 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 
KOŁO KRAKÓW-KROWODRZA. 

JUBILEUSZ 90-LECIA CZESŁAWA GAŹDZIKA 
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W dniu 13 sierpnia 2019 roku, w Kole Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Kraków-Krowodrza, miała miejsce miła i 
niecodzienna uroczystość Jubileuszu 90–lecia urodzin Czesława 
Gaździka – Prezesa Koła SEiRP Kraków-Krowodrza. 

Na uroczyste spotkanie z Nim do siedziby Koła przybyli członkowie 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie: Jan Kaczmarczyk – Prezes 
ZW SEiRP w Krakowie oraz Wiceprezesi ZW: Wiesław Lipkowski i Piotr 
Styczyński, Koledzy i Koleżanki oraz liczni Przyjaciele, życząc Mu 
dobrego zdrowia, rozwoju Koła oraz dalszego, nieustannego szefowania 
Kołu SEiRP Krowodrza w obecnej oraz kolejnych Kadencjach. Te szczere 
dla Niego życzenia wypływają stąd, że Szanowny Jubilat cieszy się 
ogromnym zaufaniem członków Stowarzyszenia, a za najbardziej ambitny 
cel, poza szeroką działalnością na rzecz Stowarzyszenia, postawił sobie 
troskę o chorych, słabych i najniżej uposażonych w świadczenia rentowo 
– emerytalne emerytów i rencistów policyjnych. 

Te 90 lat, to piękny Jubileusz, ale i też odległa historia, nadarza się więc 
wyjątkowa okazja, aby przybliżyć zarówno osobę, jak i bogaty oraz 
wszechstronny dorobek dostojnego Jubilata. 



62 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (88) 2019 

Już w 1951 roku jako aktywny członek Związku Walki Młodych, 
skierowany został do pracy w Resorcie MSW w Krakowie na stanowisko 
referenta. Rzetelna, solidna i odpowiedzialna praca pozwoliły mu na 
awans na stanowisko Kierownika Sekcji, gdzie jako szef działu 
paszportów pracował do 1985 roku, tj. do chwili przejścia na zasłużoną 
emeryturę. Jego ponad trzydziestoletnia służba w Resorcie Spraw 
Wewnętrznych nagradzana i uhonorowana była Brązowym, Srebrnym i 
Złotym Krzyżem Zasługi, licznymi dyplomami, adresami, listami 
resortowymi oraz regionalnymi. 
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Czesław Gaździk w pracę na rzecz emerytów i rencistów policyjnych 
zaangażował się od połowy lat 90 XX wieku. 24 marca 1998 roku, na 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła, został członkiem 
Zarządu Koła Nr 4 SEiR RSW Kraków-Zachód. Od tego czasu jeszcze 
bardziej angażował się w pracę na rzecz Stowarzyszenia. Od maja 2001 
roku, po śmierci dotychczasowego Prezesa, pełnił obowiązki Prezesa 
Koła. W dniu 18 kwietnia 2002 roku, na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym, został wybrany na Prezesa Koła Nr 4 SEiR 
RSW Kraków-Zachód i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. 

W uznaniu swoich zasług na rzecz SEiRP odznaczany był Odznakami: 
„Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” 
oraz „Dyplomami uznania” 

Reprezentował Kraków i województwo małopolskie, jako Delegat na 
Krajowych Zjazdach Stowarzyszenia, w obradach III Zjazdu w 1998 roku 
w Legionowie, IV Zjazdu w 2002 roku także w Legionowie, V Zjazdu w 
2006 roku w Białobrzegach oraz w obradach Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów SEiRP w 2009 roku, również w Legionowie. 

Mimo swojego wieku jest niezwykle aktywny, a potencjał jego sił wydaje 
się być niespożyty, z powodzeniem kieruje działalnością Koła SEiRP 
Kraków-Krowodrza, liczącego prawie 150 członków. 

Piotr Styczyński 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
POSIEDZENIE ZW W OLSZTYNIE 

Doroczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie miało 
miejsce w dn. 26 września 2019 r., tydzień po Nadzwyczajnym Krajowym 
Zjeździe Delegatów SEiRP w Płońsku. 

Zaproszeni goście, prezesi Kół Terenowych i Zarząd Wojewódzki z 
pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość, że żaden 
przedstawiciel Zarządu Głównego nie będzie w Posiedzeniu uczestniczył, 
jakby tego było mało ZG nie powiadomił Zarządu Wojewódzkiego w 
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Olsztynie o rezygnacji z udziału w obradach. Dopisali natomiast 
zaproszeni na obrady goście: Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
KWP w Olsztynie nadkom. Robert Brzycki, Przewodniczący NSZZ 
Policjantów Warmii i Mazur kol. Sławomir Koniuszy, Przewodniczący 
Delegatury Warmińsko Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
- Aleksander Pieczkin, Dyrektor Biura Obsługi Konsumentów w Olsztynie 
kol. Zenon Królik, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. 
Lucjan Fiedorowicz, Prezes Honorowy ZW SEiRP w Olsztynie kol. Lucjan 
Kołodziejczyk, Doradcy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie: 
Karol Kuflowski i Eugeniusz Jagiełłowicz, „Mundurowy” kandydat na posła 
do Sejmu RP - kol. Andrzej Zielonka. 

Głównym tematem posiedzenia była relacja z przedsięwzięć i działań 
prowadzonych przez członków Zarządu w zakresie integracji środowiska, 
współpracy z innym organizacjami „mundurowymi” i pozarządowymi, 
działania „antyrepresyjne”, październikowe wybory do parlamentu RP. 

Goście Posiedzenia szeroko omawiali dobrą współpracę z SEiRP i 
zapewniali o dalszej jej kontynuowaniu. Delegaci na NKZD w Płońsku 
Andrzej Leszczyński i Jerzy K. Kowalewicz przekazali zebranym relacje 
ze Zjazdu. Omówili tematy dyskusji zjazdowych i wyniki obrad. 
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W czasie posiedzenia odznaczono: Sławomira Koniuszego i nadkom. 
Robert Brzyckiego odznaką: „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem, a kol. 
Wojciecha Ostrycharza „Za Wybitne Zasługi dla SEiRP”. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Historia to nie tylko stare budowle 
Z pewnością wielu z czytelników zetknęło się z taką, w sumie bardzo 
przyziemną sytuacją: zjawiają się u nas krewni, znajomi spoza Giżycka na 
kilkudniowy pobyt w ramach letniej kanikuły. Niby nic wielkiego, jednak po 
kilkudniowym pobycie przy stole, wielkim obżarstwie, o trunkach nie warto 
nawet wspominać, staramy się urozmaicić im pobyt serwując do oglądania 
lokalne ciekawostki. Dobrze jak pobyt trwa kilka dni, a jak jest dłuższy i 
pogoda nie koniecznie stosowna do wylegiwania się nad wodą, co robić? 

I być może to było 
jednym z motywów 
zorganizowania przez 
Zarząd Koła PTTK 
„Kormorany” wypadu 
(jednodniowego) do 
Sztynortu. Po 

przyjechaniu 
autobusem na teren 
włości po hrabiostwie 
von Lehndorff, pod 

przewodnictwem 
wielkiego pasjonata 
naszego regionu, a 
zwłaszcza zawziętego 
wędrowcy (pieszego i 
rowerowego) Bohdana 
Mielniczuka poznaliśmy 
historię tej części 
Mazur. Oczywiście nie 
moją rolą jest 
opisywanie poznanych 
obiektów, tu odsyłam 

Szanownych 
Czytelników do 

osobistego 
odwiedzenia tego 
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zakątka, który w chwili obecnej poddany 
zostaje wielkiej modernizacji, przebudowie, 
a zwłaszcza renowacji pałacu i sąsiednich 
budynków. Już w chwili obecnej widać tego 
pozytywne efekty. Chciało by się powiedzieć 
tak trzymać. 

Szwendając się po alejach wysadzonych 
wiekowymi dębami mających ponad 400 lat, 
wykonaliśmy taki niecodzienny 
eksperyment. Wystarczyło, aby kilka osób 
objęło jeden z dębów, a następnie rozwijając 
się w linii prostej wyobrazić sobie, a raczej 
empirycznie przekonać się do jakich 
wielkości wyrosły te drzewa. Jest to o tyle 
istotne, że w dobie obecnej, przy 
niekoniecznie racjonalnej polityce związanej 
z leśnictwem, to właśnie my, tu na Mazurach 
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możemy jeszcze (w sposób namacalny) spotykać się z takimi 
przepięknymi przypadkami naszej lokalnej naszej flory. 

Na zakończenie spotkania 
spożyliśmy posiłek w obu 
punktach gastronomicznych 
„Córce rybak” i w „Mazurskiej 
Babie”. Jedynie z faktu, że 
koncert M. Jankuńca 
rozpoczynał się dopiero o 
21:00 lekko zniesmaczeni z 
tego faktu (autokar był 
umówiony na 16:00) 
opuściliśmy gościnny Sztynort 
w sumie w promiennych 
nastrojach. A ponieważ 
impreza sakramencko 
przypadła jej uczestnikom do 
gustu zrozumiałym było, że 
poza gromkim 

podziękowaniem 
organizatorom, nie 
bezpodstawne padły okrzyki 
„dziękujemy i prosimy o 
więcej”. 

Jak przekonaliśmy się 
osobiście niekiedy, nie tylko 
dla własnej przyjemności i 
pooddychania świeżym 
(można by powiedzieć 
jeszcze) powietrzem, spotkać 

się w sympatycznym gronie i nie szukając odległych zakątków, udać się 
za przysłowiową miedzę. Obejrzeć to czego nam, nasi współbratymcy z 
wielkich aglomeracji miejskich ze zrozumiałych względów zazdroszczą. 
My to mamy na wyciągniecie ręki i jak to mówią Francuzi: „carpe diem”. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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KOŁO W KĘTRZYNIE 
Integracyjna wycieczka zaprzyjaźnionych Kół Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych z Kętrzyna i Mrągowa do nadmorskiej 
miejscowości Ustronie Morskie. 

Członkowie obydwu Kół w dniach 07 14.09.2019r byli uczestnikami 
autokarowej wycieczki do Ustronia Morskiego, gdzie kwaterowaliśmy w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Błękitne Tarasy”. Przemieszczając się z 
miejsca wyjazdu tj, z Mrągowa do miejsca zakwaterowania po drodze 
zwiedziliśmy Malborski Zamek i jego Muzeum. Było co oglądać i podziwiać. 

Dnia następnego zwiedzaliśmy Ogrody Tematyczne” Hortulus” w 
Dobrzycy. Jest to miejsce przepiękne, godne polecenia do obejrzenia i 
podziwiania. Jest tam mnóstwo różnych kwiatów, krzewów ozdobnych i 
wiele gatunków drzew sprowadzonych z różnych stron świata tam 
posadzonych i hodowanych. Każdego dnia po obiedzie większość z nas 
wychodziła nad morze na relaksujące spacery po wycieczkowych 
zmaganiach. 

Nie ominęliśmy Kołobrzegu. Zwiedzaliśmy to piękne miasto, 
podziwialiśmy jego walory turystyczne, najciekawsze obiekty włącznie ze 
strefą nadmorską i latarnią morską. Czwartego dnia pobytu odbyliśmy 
przejazd kolejką specjalną, która zawiozła nas z Ustronia do miejscowości 
Gąski, cichej spokojnej nadmorskiej wsi, gdzie, podziwialiśmy znajdującą 
się tam latarnię morską. Wielu z nas wchodziło na najwyżej położone 
miejsce latarni podziwiając widziane z tego miejsca wzburzone morze, 
pejzaże oraz inne obiekty. Tą samą kolejką wracaliśmy do Ustronia na 
obiad i spacery nad wzburzone morze. 

Dnia piątego Katamaranem Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej 
popłynęliśmy na wyspę Bornholm należącą do Danii 100 km od 
Kołobrzegu drogą morską. Płynęliśmy 4 godziny cumując w miejscowości 
Nexo. Tam czekał na nas autokar, którym wraz z polskim przewodnikiem 
udaliśmy się na 4 godzinną wycieczkę po Bornholmie. Wyspę 
objechaliśmy dookoła odwiedzając ciekawsze miejsca doceniając ich 
turystyczne walory. Po pobycie na wyspie - powrót do Kołobrzegu. Podróż 
morska dla wielu z nas była bardzo trudna i dokuczała choroba morska. 
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Będziemy mieli co wspominać i opowiadać. 

Szósty dzień pobytu zaczęliśmy wycieczką do Skansenu Chleba w 
Ustroniu Morskim. Tam każdy z nas miał szansę na przygotowanie z 
podanego nam surowego ciasta bułeczki, rogala lub innej figury i 
przekazać do upieczenia. Właściciele skansenu zorganizowali dla nas 
poczęstunek ze swoich wyrobów. Były to ciasta, napoje oraz pajda 
wypiekanego chleba ze smalcem. Wszystko wspaniale nam smakowało. 

Wielu z nas dokonało zakupu chleba. Może nieco zbyt drogiego. 
Następnie udaliśmy się do Koszalina, gdzie zwiedzaliśmy najciekawsze 
turystycznie miejsca. Zwiedzaliśmy także Koszaliński Browar oraz jego 
Muzeum, smakowaliśmy produkowane tam piwo, które mogliśmy zakupić 
w istniejącej tam restauracji. Podczas naszego 7-mio dniowego pobytu 
mieliśmy dwa spotkania prawdziwie integracyjne połączone z zabawami 
tanecznymi. 
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Wszyscy byli zadowoleni z naszego wspólnego 7 dniowego pobytu. Jak 
wyrażali się niektórzy, była to prawdziwa integracja. Wszyscy uczestnicy 
serdecznie dziękują Pani Hannie za zorganizowanie wycieczki, dziękują 
także Prezesom Zarządów Kół za ich dobrą współpracę i wzajemne 
rozumienie się.  

tekst: S. Żach 
zdjęcia: S. Żach, K i A Mikulscy  
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ODDZIAŁ OKRĘGOWY PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 

KOŁO W OPOCZNIE. 
OPOCZNO – TOMASZÓW MAZOWIECKI 

/BLISKIE OKOLICE/ 
W dniu 14 września 2019 r. Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Opocznie zorganizował swoim 
członkom wycieczkę krajoznawczą, w wyniku której wycieczkowicze 
postanowili zwiedzić okolice znajdujące się w niedalekim sąsiedztwie, a 
będące ciekawymi miejscami pod względem geograficznym, 
historycznym jak też atrakcją turystyczną. 
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Konewka – Bunkier 
kolejowy z czasów II 
wojny światowej 
wybudowany przez 
Niemców, to obiekt, 
który w okolicy znany 
jest wydaje się 
wszystkim, jednak 
wiele osób nigdy 
jeszcze tego miejsca 
nie odwiedziło.  

 

 

 

Przewodnik przybliżył 
zwiedzającym historię 
jego powstania, cel 
funkcjonowania oraz 
dalsze jego dzieje do 
czasów współczesnych. 
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Tomaszów Mazowiecki – Groty 
Nagórzyckie stworzone przez 
człowieka w wyniku ręcznego 
wydobywania pisaku kwarcowego 
na potrzeby produkcji szkła. Po 
renowacji od jakiegoś czasu 
stanowiące bardzo ciekawy do 
zwiedzania obiekt turystyczny, 
oddający chwilami ciekawy, 
mroczny i zaskakujący klimat 
podziemnych korytarzy. Dolina 
Pilicy – to Skansen gromadzący w 
swoich zbiorach ciekawe 
eksponaty historyczne ziemi 
tomaszowskiej. 
 
 

 

Urokliwym miejscem okazał się 
Rezerwat Przyrody – Niebieskie 
Źródła to urokliwe miejsce z 
fauną i florą a zalegająca woda 
zmienia swoją barwę w 
zależności od aury 
atmosferycznej – pogody. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (88) 2019 

Geopark Owadów – Brzezinki w gminie Sławno – Nordkalk Sławno, gdzie 
z tarasu widokowego zwiedzający podziwiali widok i uroki znajdującej się 
kopalni odkrywkowej wapienia, pochodzącego z okresu jurajskiego, który 
charakteryzuje się wysoką reaktywnością i znacznie niższą niż 
dopuszczalna zawartością ołowiu i kadmu. Wapień produkowany jest i 
wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie, itp. Na 
zakończenie wycieczki znużeni wyczerpującym dniem, zwiedzający 
odpoczęli na biesiadzie w pobliskiej restauracji kończąc interesujący 
wycieczkowy dzień. 

tekst: Marek Predoń, Rzecznik Prasowy OO SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim 

zdjęcia: Bernard Adamczyk 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
KOŁO NR 1 W RZESZOWIE 

Magia Roztocza, przynajmniej w jego środkowo - zachodniej części, 
została poznana przez grupę 45 koleżanek i kolegów z Koła Nr 1 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Rzeszowie. 

Przy wspaniałej pogodzie 14 września 2019 roku odwiedziliśmy 
"Miasteczko Kresowe" i "Zagrodę Sitarską" w Biłgoraju. W Górecku 
Kościelnym zwiedziliśmy modrzewiowy kościół p.w. św. Stanisława, 
pomnik przyrody "aleja dębów", "kapliczkę na wodzie" oraz rezerwat 
przyrody "Szum". W Zwierzyńcu program zaczęliśmy od zwiedzania 
browaru, oczywiście z degustacją piwa. W czasie spaceru weszliśmy do 
perełki turystycznej Zwierzyńca - kościółka na wodzie, byliśmy w 
Zwierzynieckim Parku Środowiskowym. Po obiadokolacji był grill, była 
dobra muzyka, tańce i znakomita atmosfera. 

W drugim dniu zajrzeliśmy do Szczebrzeszyna, oglądaliśmy dwa pomniki 
chrząszcza, zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe. Blisko 3 godziny trwało 
zwiedzanie Zamościa, "miasta idealnego" z ponad 200 zabytkami. 
Ostatnim przystankiem wycieczki było muzeum Etnograficzne w 
Guciowie. Zarząd Koła dziękuje uczestnikom za udział w imprezie. Jeśli 
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pozostały miłe wspomnienia, będzie to inspirować do zorganizowania 
kolejnej wycieczki. 

Marian Bileńki 
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KOŁO STALOWA WOLA. CHORWACJA 
W dniach 7-14.09.2019 r. Koło w Stalowej Woli zorganizowało autokarową 
wycieczkę do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. 

Wyjeżdżając ze Stalowej Woli poprzez Słowację dotarliśmy do stolicy 
Węgier - Budapesztu, który po krótkim zwiedzaniu (plac przy parlamencie, 
wzgórze Gelerta, spacer bulwarami nad Dunajem) opuściliśmy udając się 
w dalszą drogę i na nocleg w pobliżu granicy Bośni i Hercegowiny. W 
następnym dniu udaliśmy się na zwiedzanie parku Plitwickich Jezior. W 
tym samym dniu dojechaliśmy do Neum, gdzie zakwaterowaliśmy się na 
kilka dni. Stamtąd wyjeżdżaliśmy zwiedzać miasta Chorwacji, Bośni i 
Hercegowiny Trogir, Szybenik, Split, Dubrownik, Mostar, Sarajewo. 

Zwiedzając te piękne starożytne miasta podziwialiśmy ich architekturę, 
oprowadzający nas przewodnicy turystyczni zapoznawali z barwną, a 
niekiedy tragiczną historią odwiedzanych miejsc. 
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Atrakcją wycieczki był rejs statkiem wokół murów obronnych Dubrownika, 
a następnie przypłynięcie na jedną z wysp, gdzie smakowaliśmy potrawy 
z owoców morza adriatyckiego. 

W trakcie pobytu korzystaliśmy z pięknej pogody i kąpieli w wodach 
Adriatyku. Wieczory spędzaliśmy we wspólnym gronie bawiąc się przy 
muzyce w hotelowej kawiarni. Bardzo znaczącym akcentem tych zabaw 
było wspólne śpiewanie znanych polskich utworów. Atmosfera 
powodowała, że inni spoza naszej grupy przyłączali się do wspólnej 
zabawy. 

Wycieczka pozostawiła nam wiele wrażeń jak również pozwoliła na bliższe 
kontakty i nawiązanie nowych przyjaźni z uczestnikami. 

W wycieczce brało udział 46 osób, emerytów, rencistów policyjnych oraz 
ich rodzin. 

Wszyscy zgodnie postanowili, że w 2020 roku zbieramy się na kolejną 
wspólną wycieczkę  

Stanisław Walec  
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NAD RZEKĄ TANEW 
W dniu 19 lipca 2019 roku Koło SEiRP w Stalowej Woli zorganizowało dla 
emerytów policyjnych i ich rodzin spotkanie w uroczym miejscu nad rzeką 
Tanew w Ulanowie. Atrakcją spotkania były różnego rodzaju potrawy 
przygotowywane na grillu. Cały zestaw potraw, a było ich kilkanaście, 
przygotowali członkowie naszego Koła. 

W czasie degustacji wspominaliśmy wspólne zabawy i spotkania, a także 
humorystyczne sytuacje w jakich uczestniczyli nasi członkowie. Przy 
wyśmienitych potrawach humory dopisywały. Ich ukoronowaniem było 
wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych i patriotycznych. Spotkanie 
trwało do późnych godzin wieczornych. We wspólnej zabawie 
uczestniczyło 22 osoby. Przed rozstaniem wszyscy razem zaśpiewali 
znany song "Wszyscy Polacy". 

Stanisław Walec 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

Z DNIA 09 STYCZNIA 2017 R. 
W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą 
ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za 
okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za 
każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie 
może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania 
przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych 
środków finansowych. 

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000, zł – na 
konferencję oraz finansowane przez SEiRP 16.000, zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł 
– na obsługę manifestacji pod Sejmem. 

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie 
międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. 

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w 
problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też 
utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze: 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory 
dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe. 

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej 
wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego. 

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach. 

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk. 

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(113) 2019 

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/ 

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

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

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

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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