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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

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

 
Redaktor 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZDANIE ODRĘBNE SĘDZIEGO TK  
PIOTRA PSZCZÓŁKOWSKIEGO 
I SĘDZIEGO LEONA KIERESA 

DO WYROKU TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 16 CZERWCA 

2021 R., SYGN. P 10/20 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacyjnym 
nr 6/2021 z czerwca 2021 roku pod tytułem: „TRYBUNAŁ 
KONSTYTUCYJNY ORZECZENIE Z 16.06.2021 W/S P10/20 (PYTANIE 
PRAWNE SO W KRAKOWIE DOTYCZĄCE OBNIŻENIA ŚWIADCZENIA 
RENTOWEGO)” przypominamy, że zdania odrębne do tego wyroku 
złożyli sędziowie TK Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres. 

Pełna treść wyroku tutaj: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sy
gnatura=P%2010/20 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2010/20
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2010/20
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Wszystkim zainteresowanym polecamy szczególnie treść zdań 
odrębnych, zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania treści 
w pismach procesowych. Ze względu na obszerność tych zdań 
ograniczamy się do krótkich cytatów. Pełną treść zdanie odrębnego 
sędziego TK Piotra Pszczółkowskiego znajdziesz tutaj: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodre
bne_20933_2 

Zdanie odrębne sędziego TK Piotra Pszczółkowskiego do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. P 10/20 
Cytat: 

/…/ 1. Moim zdaniem, w niniejszej sprawie należało orzec, że art. 22a ust. 
1-3 ustawy zaopatrzeniowej – odczytywane w związku z art. 13b tej 
ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2016 r. – są 
niezgodne z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji. 

187 

Uważam, że Trybunał przyjął nadmiernie redukcjonistyczne podejście do 
zasady związania granicami pytania prawnego i do przesłanki 
funkcjonalności, pozbawiając się możliwości zbadania wszystkich 
istotnych okoliczności sprawy niezbędnych do wszechstronnego jej 
wyjaśnienia zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Trybunał przez art. 69 
ust. 1 u.o.t.p.TK. 

188 

Jeśli chodzi o merytoryczny problem dopuszczalności redukcji po wejściu 
w życie ustawy zmieniającej z 2016 r. wysokości świadczeń rentowych 
wypłacanych osobom, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. 
pełniły – jak to ujął ustawodawca – „służbę na rzecz totalitarnego 
państwa”, nie mam wątpliwości co do tego, że kompetencją ustawodawcy 
jest podejmowanie decyzji o kształcie systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym przede wszystkim określenie form i zakresu 
świadczeń emerytalnych i rentowych. W ramach tej kompetencji 
ustawodawca ma nie tyle możliwość, ile wręcz obowiązek przyjmować 
regulacje prawne mające na celu zapewnienie sprawiedliwego i równego 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodrebne_20933_2
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodrebne_20933_2
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dostępu do takich świadczeń, a także zapobiegać stanom 
nieuzasadnionego uprzywilejowania jednych grup świadczeniobiorców 
względem pozostałych grup. Jednakże wprowadzanie wszelkich zmian 
legislacyjnych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego 
powinno odbywać się z poszanowaniem norm i zasad wynikających 
z obowiązującej Konstytucji, w tym w szczególności zasady zaufania 
obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zakazu 
nieproporcjonalnego ograniczenia korzystania z praw z zabezpieczenia 
społecznego przyznanych na mocy dotychczasowych ustaw. 

189 

Uważam, że tym standardom nie sprostał mechanizm redukcji wysokości 
rent inwalidzkich przyjęty na mocy ustawy zmieniającej z 2016 r. 

190 

2. Składając niniejsze zdanie odrębne, nie tylko nie zgadzam się 
z rozstrzygnięciem podjętym przez Trybunał, ale podnoszę także 
wątpliwości w zakresie dochowania standardów rzetelnej procedury 
sądowo konstytucyjnej. 

191 

2.1. W perspektywie procesowej chodzi mi zwłaszcza o relacje 
zachodzące pomiędzy sprawą niniejszą a przebiegiem postępowania 
w sprawie o sygn. P 4/18, zainicjowanej pytaniem prawnym 
Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2018 r.”.  

Zdanie odrębne sędziego TK Leona Kieresa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt P 10-20 
Cytat: 

/…/ Moim zdaniem, art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723, ze zm.; 
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dalej: ustawa zaopatrzeniowa) jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku 
z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

/…/ 1.2. Moim zdaniem, w niniejszej sprawie Trybunał stracił z pola 
widzenia kilka bardziej szczegółowych okoliczności, których suma mogła 
przesądzić o krytycznej ocenie zaskarżonego rozwiązania. Dotyczą one 
zasady zaufania obywateli do państwa i prawa oraz zasady 
proporcjonalności (por. art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji). Uzasadnienie swojego zdania odrębnego skupię na tej 
właśnie problematyce. /…/ Negatywna ocena wyborów życiowych, które 
zostały dokonane przez osoby objęte ustawą z 2016 r., nie powoduje 
jednak, że gotów jestem zaakceptować przepisy pogarszające ich 
sytuację w sposób sprzeczny z Konstytucją. 

Z powyższych powodów uznałem za konieczne złożenie zdania 
odrębnego”. 

Całość tutaj: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodre
bne_20933_1 

  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodrebne_20933_1
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=23233&cid=1#zdanieodrebne_20933_1
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APELACJA ZER MSWIA. AUTORSKA 
PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 

Niemal codziennie otrzymujemy kopie apelacji składanych przez ZER 
MSWiA od wyroków od niekorzystnych dla organu emerytalnego. 
Kontaktują się z nami osoby oczekujące wsparcia w przygotowaniu 
odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od 
wyroku Sądu Okręgowego przywracającego emeryturę, rentę inwalidzką 
lub rentę rodzinną. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom kilka 
miesięcy temu na naszej stronie umieściliśmy przygotowany przez 
Koleżankę Jolantę Domańską - Paluszak obszerny wzór odpowiedzi 
https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje/ 
W korespondencji e-mailowej otrzymaliśmy autorską propozycję 
odpowiedzi na apelację przygotowaną przez osobę wspierającą 
Stowarzyszenie. Tekst został opracowany i wykorzystany w konkretnej 
sprawie. Prezentujemy przygotowany wzór do krytycznego wykorzystania 
po dostosowaniu do stanu faktycznego i okoliczności własnej sprawy 
emerytalnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy autorce tekstu. 

Poniżej link do wzoru autorskiej propozycji odpowiedzi zamieszczonej na 
stronie internetowej SEiRP: 

https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje 

  

https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje
https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16 listopada 2021 r. 

Koleżanki i Koledzy, Represjonowani! 
Jest to kolejny list do Was, 
który piszę w miesięcznicę 
uchwalenia haniebnej ustawy 
represyjnej. Od pewnego 
czasu sądy powszechne 
orzekają w sprawie 36 tysięcy 
skarg na decyzję ZER przez 
Was wniesionych. 
Postanowienia są 
w miażdżącej większości 
pozytywne. Jeśli nadal 
zachowana zostanie 

niezawisłość sądownictwa, z pewnością takie pozostaną. W państwie 
demokratycznym, seryjnie wygrywane sprawy na linii obywatel – instytucja 
państwowa, byłyby asumptem do przeglądu i zmiany prawa. Machina 
legislacyjna już dawno by ruszyła, przywracając porządek prawny zgodnie 
z utartą linią orzeczniczą sądów powszechnych. Tak się jednak nie dzieje. 
Rządzący nie przyjmują do wiadomości faktu, że ustawa z 16 grudnia 
2016 r. jest bezprawnym i zbrodniczym bublem prawnym. Rządzący widzą 
problem zupełnie w innym obszarze – w wymiarze sprawiedliwości, który 
nie został w całości podporządkowany politycznej woli. 

To w najlepszy sposób ukazuje istotę pisowskiego myślenia o państwie, 
która jest w Europie znana od czasu niesławnej doktryny prawnej Carla 
Schmitta. Ten niemiecki prawnik i konstytucjonalista, głosił, iż ważniejsza 
od obowiązującego prawa jest wola narodu, wyrażona w decyzji 
politycznej, którą jest akt głosowania. Wybrani "wolą narodu" politycy 
zyskiwali w ten sposób praktyczną swobodę w dowolnym kształtowaniu 
nowego porządku prawnego, który w swej istocie służył wprowadzeniu 
i zacementowaniu systemu narodowo-socjalistycznego w Niemczech. 
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Dziś narodowo-populistyczna partia rządząca Polską nawet nie ukrywa, 
że dziarsko podąża tą samą drogą. To jest faktyczna praprzyczyna coraz 
liczniejszych sporów między rządem PiS a europejskim sądownictwem. 

W tym kontekście godna postawa większości sędziów nabiera charakteru 
walki o utrzymanie demokratycznego porządku prawnego. Często 
wymaga to odwagi a nawet bohaterstwa. Starajmy się, wobec tego, 
w miarę naszych możliwości, jak najczęściej okazywać tym sędziom 
nasze uznanie i wsparcie. 

Warto przy okazji zauważyć, że niewątpliwie istotny wpływ, na taką a nie 
inną linię orzeczniczą, miała ogromna praca wykonana przez Federację 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych i inne organizacje społeczne, 
zaprzyjaźnionych reżyserów (Beata Postnikoff i Andrzej Dziedzic), 
niezależnych dziennikarzy i odważnych polityków z praktycznie 
wszystkich partii opozycyjnych. Mówiliśmy i pisaliśmy wszędzie, gdzie się 
dało o nieszczęściu i wielkiej krzywdzie spowodowanej ustawą represyjną. 
A Wy nagłaśnialiście to w swoich mediach społecznościowych. Ta praca 
przynosi dziś efekty. Tym bardziej nie wolno nam niczego zaniechać. 
Temat haniebnej ustawy represyjnej musi być wciąż aktualny, palący 
i niewygodny dla władzy. Dopóty, dopóki jest chociaż jedna osoba 
pokrzywdzona, nie wolno odpuścić. Walczmy zgodnie z zasadą: jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego! 

Wasz wierny przyjaciel, Andrzej Rozenek 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 52 
Przegląd mediów – 24. 11. 2021r. 
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. 

Żyjemy w kraju kompletnej aberracji umysłowej i moralnej 
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27417000,w-obronie-
czarodzieja-ringu-daniel-olbrychski-to-jak-
sie.html?_ga=2.26221242.647042223.1637351329-
1265870907.1620741632 

Janusz Kędracki, 06 sierpnia 2021 

Leszek Drogosz W obronie "Czarodzieja ringu". Daniel Olbrychski: "To, jak się 
postępuje z jego żoną, jest czymś haniebnym". Wdowa po Leszku Drogoszu, 
legendarnym polskim bokserze, od czterech lat walczy o rentę rodzinną 
i dobre imię swojego męża. "Czarodziej ringu" został pięć lat po śmierci 
zdezubekizowany. 

Irena Drogosz od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową, przeszła 
kilka operacji, musi uczęszczać na rehabilitację. – Dobrze, że dzieci 
pomagają, bo nie miałabym z czego żyć – mówi. I zaraz dodaje: – Nie 
wyobrażam sobie, co by było, gdyby Leszek żył. On nie zostawiłby tak 
tego. Daniel Olbrychski, aktor, przyjaciel Leszka Drogosza: – To, jak dziś 
został potraktowany i jak postępuje się z jego żoną, jest czymś tak 
haniebnym, że brakuje słów na określenie. 

 

  

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27417000,w-obronie-czarodzieja-ringu-daniel-olbrychski-to-jak-sie.html?_ga=2.26221242.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27417000,w-obronie-czarodzieja-ringu-daniel-olbrychski-to-jak-sie.html?_ga=2.26221242.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27417000,w-obronie-czarodzieja-ringu-daniel-olbrychski-to-jak-sie.html?_ga=2.26221242.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27417000,w-obronie-czarodzieja-ringu-daniel-olbrychski-to-jak-sie.html?_ga=2.26221242.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,114277.html?tag=Leszek+Drogosz
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Nie możemy działać jak państwo totalitarne, które nie daje 
człowiekowi prawa do sprawiedliwego sądu 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27788755,trenowal-
mistrzow-polski-i-olimpijczykow-pis-obnizylo-mu-emeryture.html 

Karolina Kijek, 11 listopada 2021 

Trenował olimpijczyków i mistrzów Polski w boksie. PiS zrobił z niego SB-eka 

Historia pana Andrzeja jest wyjątkowo absurdalna. Na skutek tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej PiS obniżył mu emeryturę, bo jako trener boksu 
pracował w KS "Gwardia", który był klubem milicyjnym. PRL, 
dezubekizacja, ustawa dezubekizacyjna, Bartłomiej Ciążyński, sąd, 
prawo. 

Obowiązująca od października 2017 r. tzw. ustawa dezubekizacyjna była 
jednym ze sztandarowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada 
obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden 
dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej 
komunistycznemu MSW lub spec służbach MON. Zdaniem rządzących 
miało to przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu 
totalitarnego. Tymczasem ofiarami ustawy padły też tysiące innych osób, 
które z prześladowaniami opozycji miały niewiele wspólnego. Za „organy 
państwa totalitarnego" uznano bowiem nie tylko komunistyczny 
kontrwywiad i wywiad, ale też np. szkoły oficerskie, struktury 
administracyjne MSW, a nawet biuro PESEL, które podlegało Służbie 
Bezpieczeństwa. Świadczenia zmniejszono również lekarzom, którzy 
pracowali w szpitalach resortowych MSW i mieli etat funkcjonariuszy. 

Okazuje się, że wśród poszkodowanych jest nawet … emerytowany trener 
boksu. 

 

  

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27788755,trenowal-mistrzow-polski-i-olimpijczykow-pis-obnizylo-mu-emeryture.html
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27788755,trenowal-mistrzow-polski-i-olimpijczykow-pis-obnizylo-mu-emeryture.html
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Jego praca przed 1990 rokiem nie różniła się od tej po 
1990 roku 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27179541,byl-tajniakiem-
w-milicji-wiec-pis-zabral-mu-czesc-
emerytury.html?_ga=2.259544589.647042223.1637351329-
1265870907.1620741632 

Karolina Kijek, 10 czerwca 2021 

Jeden pracował jako "tajniak" w milicji, drugi był tam na stażu. Obu sąd przywrócił 
obcięte emerytury. Sąd nieprawomocnie przywrócił pełną emeryturę 
kolejnym wrocławianom, którym obcięto świadczenie na skutek 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Obowiązująca od października 2017 r. 
tzw. ustawa dezubekizacyjna, sztandarowy pomysł PiS, miała ukarać 
oprawców systemu totalitarnego. 

W związku z nią decyzję o obniżkach emerytur dostało blisko 40 tys. osób. 
W tym jednak tysiące, które z prześladowaniami opozycji w czasie PRL-u 
miały niewiele wspólnego. To np. wdowy i dzieci pobierające renty 
rodzinne po mundurowych, osoby, które chodziły wówczas do szkół 
oficerskich, czy pracownicy biur PESEL, które podlegały Służbie 
Bezpieczeństwa. 

 

Działacz "Solidarności" chce przywrócić dobre imię 
funkcjonariuszowi SB 
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/203199 

Edyta Wołosik, 11 sierpnia 2021 

Działacz "Solidarności" chce przywrócić dobre imię funkcjonariuszowi SB, 
autor: Ta sprawa dotyczy przeliczenia renty rodzinnej, ale - zdaniem 
niektórych - chodzi tu nie tylko o pieniądze. Opozycjonista, działacz 
"Solidarności" Bernard Bujwicki chce przywrócenia dobrego imienia 
funkcjonariusza SB, kapitana Jerzego Szematowicza. W środę (11.08) 
przed białostockim sądem odbyła się pierwsza rozprawa/ 

 

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27179541,byl-tajniakiem-w-milicji-wiec-pis-zabral-mu-czesc-emerytury.html?_ga=2.259544589.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27179541,byl-tajniakiem-w-milicji-wiec-pis-zabral-mu-czesc-emerytury.html?_ga=2.259544589.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27179541,byl-tajniakiem-w-milicji-wiec-pis-zabral-mu-czesc-emerytury.html?_ga=2.259544589.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27179541,byl-tajniakiem-w-milicji-wiec-pis-zabral-mu-czesc-emerytury.html?_ga=2.259544589.647042223.1637351329-1265870907.1620741632
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/203199
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Emerytury w "Polskim ładzie". Kto straci 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27739945,wszystko-o-
emeryturach-w-polskim-ladzie-kto-straci-a-kto-zyska.html 

Leszek Kostrzewski, 08 listopada 2021 

Wszystko o emeryturach w "Polskim ładzie". Kto straci, a kto zyska? 
"Polski ład" niektórym zwiększy emerytury, ale będzie też spora grupa, 
która straci. Wyliczenia. Zmiany zapisane w "Polskim ładzie" zakładają 
wzrost do 30 tys. zł kwoty wolnej. Co to oznacza dla emerytów? 

 

Emeryci, którzy stracą na Polskim ładzie, szykują pozew 
zbiorowy 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27771439,emeryci-ktorzy-straca-
na-polskim-ladzie-szykuja-pozew-zbiorowy.html 

Leszek Kostrzewski, 06 listopada 2021 

Polski ład: Emeryci, którzy stracą na "Polskim ładzie", szykują pozew 
zbiorowy. Skoro dzisiaj zabierają nam część wypracowanej emerytury, to 
komu zabiorą w kolejnym roku? - pytają emeryci, którzy chcą pozwać 
polski rząd. Jakie mają szanse na wygraną? Pani Maria: Rząd zamierza 
odebrać nam wypracowane dłuższą pracą emerytury. Przy okazji odbiera 
także wiarę w sprawiedliwość społeczną i niweczy nasze dobre imię, 
nazywając emerytów cwaniakami. Pani Anna: Mieszczę się w tych 
10 proc. emerytów, którzy według rządzących otrzymują za wysokie 
świadczenie. Pracowałam od 20. roku życia, 40 lat. I po co? Teraz "Polski 
ład" zabierze mi część emerytury. Mój mąż, 67 lat, jeszcze pracuje. Ma 
nadzieję na wyższe świadczenie. Naiwny. Trzeba było mało zarabiać, 
krótko pracować, a "Polski ład" doceniłby takiego obywatela. 

 

  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27739945,wszystko-o-emeryturach-w-polskim-ladzie-kto-straci-a-kto-zyska.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27739945,wszystko-o-emeryturach-w-polskim-ladzie-kto-straci-a-kto-zyska.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27771439,emeryci-ktorzy-straca-na-polskim-ladzie-szykuja-pozew-zbiorowy.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27771439,emeryci-ktorzy-straca-na-polskim-ladzie-szykuja-pozew-zbiorowy.html
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Polski ład chce mi ukraść moje uczciwie wypracowane świadczenie 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27764461,zbadano-poziom-zycia-
na-emeryturze-rzad-nie-bedzie-zadowolony.html 

Leszek Kostrzewski, 04 listopada 2021 

Zbadano poziom życia na emeryturze. Rząd PiS-u nie będzie zadowolony 
z tego rankingu. Jaki jest w Polsce poziom życia na emeryturze? Na 37 
państw zajmujemy dopiero 26 miejsce. Przeciętny emeryt wydaje na 
swoje utrzymanie 1336 zł miesięcznie. O tym, jak rząd dba o emerytów, 
pisze w liście do "Wyborczej" emerytowana nauczycielka polonistyki 
Renata Bujak-Ziółkowska, która od nowego roku w wyniku "Polskiego 
ładu" będzie miała obniżone świadczenie. 

 

Polski Ład obniży 13. emeryturę 
https://biznes.radiozet.pl/News/Polski-Lad-obnizy-13.-emeryture-Czesc-
seniorow-dostanie-mniej-pieniedzy 

Michał Tomaszkiewicz, 19 listopada 2021 

Polski Ład obniży 13. emeryturę. Część seniorów dostanie mniej 
pieniędzy. 13-ta emerytura w Polskim Ładzie może zmaleć w stosunku do 
świadczenia, jakie seniorzy dostali w 2021 roku. To efekt wprowadzenia 
kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Trzynasta emerytura 
przysługuje wszystkim seniorom pobierającym świadczenie emerytalne. 
Wypłacana jest w wysokości emerytury minimalnej: w 2021 roku było to 
1250,88 zł brutto. 

 

  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27764461,zbadano-poziom-zycia-na-emeryturze-rzad-nie-bedzie-zadowolony.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27764461,zbadano-poziom-zycia-na-emeryturze-rzad-nie-bedzie-zadowolony.html
https://biznes.radiozet.pl/News/Polski-Lad-obnizy-13.-emeryture-Czesc-seniorow-dostanie-mniej-pieniedzy
https://biznes.radiozet.pl/News/Polski-Lad-obnizy-13.-emeryture-Czesc-seniorow-dostanie-mniej-pieniedzy
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Jak Polski Ład wpłynie na wysokość emerytury 
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8284645,polski-lad-emerytura-
bez-podatku-ulga-dla-klasy-sredniej.html 

Łukasz Zalewski, 04 listopada 2021 

Jak Polski Ład wpłynie na wysokość emerytury? [przykłady]. Od 2022 r. 
osoby z emeryturą powyżej 4500 zł brutto miesięcznie zapłacą wyższe 
daniny. Z jednej strony skorzystają, podobnie jak inni podatnicy, na 
podniesieniu przez ustawodawcę kwoty wolnej od podatku. Z drugiej - nie 
odliczą od podatku składki zdrowotnej, tak samo jak nie zrobią tego 
pozostałe osoby. 

 

Bez(ład) podatkowy, czyli co emerytom zostanie w kieszeni 
https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14663-bez-
lad-podatkowy-czyli-co-emerytom-zostanie-w-kieszeni 

Napisane przez Wolin, 04 listopada 2021 

Bez(ład) podatkowy, czyli co emerytom zostanie w kieszeni. 
Rewolucyjne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie czekają już tylko na 
podpis Prezydenta RP. Sejm nie uwzględnił sugestii Senatu i Rzecznika 
Praw Obywatelskich, by nowe regulacje weszły w życie nie od przyszłego 
roku, ale od 1 stycznia 2023 r. I już pojawiły się luki prawne, na których 
zarobią doradcy prawni, księgowi i firmy szkoleniowe. Zabrakło bowiem 
czasu na rzetelną analizę przepisów, które - w ocenie rządu - mają być 
korzystne niemal dla wszystkich pracujących i emerytów, a stracić mają 
jedynie bogatsi i wyższa klasa średnia. Czy rzeczywiście pogorszenia 
sytuacji materialnej nie odczują uposażeni poniżej średniej w służbach 
mundurowych oraz żołnierze i funkcjonariusze, którzy odchodzili z niskich 
stanowisk? 

 

  

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8284645,polski-lad-emerytura-bez-podatku-ulga-dla-klasy-sredniej.html
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https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14663-bez-lad-podatkowy-czyli-co-emerytom-zostanie-w-kieszeni
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Wymiana zdań między Ochojską i szefem policji 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kryzys-na-granicy-wymiana-zdan-miedzy-
ochojska-i-szymczykiem/s9ph0jw 

17 listopada 2021 

Kryzys na granicy. Wymiana zdań między Ochojską i szefem policji. Janina 
Ochojska wzięła w obronę imigrantów na granicy, przeciwko którym 
służby użyły wczoraj armatek wodnych. Euro posłanka stwierdziła, że 
osoby te mogą zamarznąć, bo nie mają, gdzie osuszyć swoich ubrań. Na 
słowa te zareagował szef policji Jarosław Szymczyk, który skrytykował 
wpis Ochojskiej. Nie pozostało to bez odpowiedzi. Przypomnijmy. Ponad 
dwie godziny trwały wczoraj działania polskich służb, głównie policji, 
wobec grup agresywnych osób na przejściu granicznym z Białorusią 
w Kuźnicy. Do uspokojenia napastników, wśród których najaktywniejsze 
były osoby zamaskowane, użyto m.in. armatek wodnych. 

"Użycie armatek wodnych na migrantów, którzy nie mają się, gdzie 
osuszyć grozi śmiercią z powodu zamarznięcia. Obciąży ona Straż 
Graniczną oraz Mariusza Kamińskiego. Tragedia na granicy została 
wywołana przez Wasze błędy w zarządzaniu tą sytuacją. Ogarnijcie się. 
Można jeszcze coś zrobić" - napisała Ochojska załączając filmik, na 
którym widać jak polskie służby używają przeciwko imigrantom armatek 
wodnych. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kryzys-na-granicy-wymiana-zdan-miedzy-ochojska-i-szymczykiem/s9ph0jw
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Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez 
prezydenta miasta i komendanta miejskiego policji w związku z 
marszem z 11 listopada w Kaliszu 
https://tvn24.pl/poznan/kalisz-po-marszu-sprawdza-czy-komendant-
policji-i-prezydent-miasta-nie-popelnili-przestepstwa-5496558 

TVN24, Poznań, Autor: FC/gp, 20 listopada 2021 

Po marszu w Kaliszu sprawdzą, czy komendant policji i prezydent miasta nie 
popełnili przestępstwa. 

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezydenta miasta i komendanta 
miejskiego policji w związku z marszem z 11 listopada w Kaliszu. Uczestnicy tego 
wydarzenia, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na Główny Rynek, 
gdzie spalono tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów 
wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r. 

 

Policjanci na granicy 
https://polskatimes.pl/policjanci-na-granicy-kgp-gen-insp-jaroslaw-
szymczyk-zagrozenie-moze-wystapic-w-kazdej-formie-zadnej-wykluczyc-
nie-mozna/ar/c1-15913725 

Lidia Lemaniak, 22 listopada 2021 

Policjanci na granicy. KGP, gen. insp. Jarosław Szymczyk: Zagrożenie może 
wystąpić w każdej formie. Żadnej wykluczyć nie można. Jesteśmy 
przygotowani na każdy rodzaj reakcji i będziemy reagować zdecydowanie 
w zależności od stopnia zagrożenia. Zarówno nasi policjanci, 
w szczególności nasi kontr terroryści, żołnierze, strażnicy graniczni, cały czas 
są przygotowani na każdy wariant. Przeciwnik, czyli białoruskie służby, jest 
nieprzewidywalny, nie przestrzega żadnych zasad. Dlatego musimy mieć 
świadomość tego, że zagrożenie może wystąpić w każdej formie. Żadnej 
wykluczyć nie można – mówi Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław 
Szymczyk. Ilu w sumie policjantów strzeże granicy Polski z Białorusią? Stale 
dodatkowo na terenie głównie woj. podlaskiego jest dedykowanych ponad 
2,5 tys. policjantów 

https://tvn24.pl/poznan/kalisz-po-marszu-sprawdza-czy-komendant-policji-i-prezydent-miasta-nie-popelnili-przestepstwa-5496558
https://tvn24.pl/poznan/kalisz-po-marszu-sprawdza-czy-komendant-policji-i-prezydent-miasta-nie-popelnili-przestepstwa-5496558
https://polskatimes.pl/policjanci-na-granicy-kgp-gen-insp-jaroslaw-szymczyk-zagrozenie-moze-wystapic-w-kazdej-formie-zadnej-wykluczyc-nie-mozna/ar/c1-15913725
https://polskatimes.pl/policjanci-na-granicy-kgp-gen-insp-jaroslaw-szymczyk-zagrozenie-moze-wystapic-w-kazdej-formie-zadnej-wykluczyc-nie-mozna/ar/c1-15913725
https://polskatimes.pl/policjanci-na-granicy-kgp-gen-insp-jaroslaw-szymczyk-zagrozenie-moze-wystapic-w-kazdej-formie-zadnej-wykluczyc-nie-mozna/ar/c1-15913725
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

XXX-LECIE SEIRP – 2020 – INTEGRACJA 
(Członków i Sympatyków Stowarzyszenia, powstania Koła SEiRP 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

W dniu 15 października 2021 r. w „Restauracji – Meckier” w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne Członków 
i Sympatyków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Spotkanie zorganizował Zarząd Koła SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim 
(z okazji XXX-lecia powstania i działalności Koła SEiRP Piotrkowie 
Trybunalskim, którego rocznica przypadała w 2020 roku, a opóźnienie 
spowodowała pandemia Covid-19) pod przewodnictwem Kol. Andrzeja 
Gasika – prezesa Zarządu Koła. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni 
goście: Elżbieta Ościk – członek Zarządu Powiatu, reprezentująca 
Starostę Powiatu Piotrkowskiego, Krzysztof Chojniak – prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, Kol. Zdzisław Pełka – prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi, Kol. Wojciech Trzeciecki 
członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału 
Okręgowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, Jarosław Olbrychowski 
prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, Tadeusz 
Adamus – prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
w Piotrkowie Trybunalskim, delegacje członków z Kół SEiRP 
w Koluszkach z Kol. Adamem Słabym – prezesem Koła, w Opocznie 
z Kol. Bernardem Adamczykiem – prezesem Koła, w Tomaszowie 
Mazowieckim z Kol. Wiesławem Surgotem – wiceprezesem Koła, Kol. 
Roman Pietrasik – prezes Zarządu Firmy „SPRAK sp. z o.o.” z siedzibą 
w Remiszewicach, Członek Wspierający Koła SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim, Kol. Jan Dziemdziora – Radny Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Członek SEiRP Koła w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Spotkanie otworzył Kol. Andrzej Gasik, który przywitał przybyłych gości 
i poprowadził zgodnie z harmonogramem zorganizowaną uroczystość. 

Na podstawie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń, uchwałą 
Zarządu Głównego SEiRP zostali odznaczeni: 

Krzysztof Sudra, „Za wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”. 
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Barbara Byrska, Joanna Wewer-Kleszczyńska, Sylwester Barski, Wiesław 
Caban, Waldemar Janik, Józef Macioł, Czesław Markiewicz, „Za zasługi 
dla SEiRP” z Dyplomem. 
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Uchwałą Zarządu Koła SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim zostali 
wyróżnieni: 

Helena Murowana, Józef Gaś, Henryk Lauks, „Dyplomem Seniora”. 
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Szczególne podziękowanie z pamiątką i upominkiem otrzymała Kol. Anna 
Wolska za wieloletni całokształt pracy na niwie socjalnej, na rzecz 
członków Stowarzyszenia. Pamiątkę wraz z podziękowaniem wręczył Kol. 
Marek Predoń – wiceprezes/sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego 
SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim i wiceprezes Zarządu Koła SEiRP 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Zostały również wręczone Listy Gratulacyjne wraz z upominkiem 
w postaci przepięknej książki: „Piotrków Trybunalski Miasto Królewskie” 
z podziękowaniem za aktywną i długoletnią działalność na rzecz 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie 
Trybunalskim, które otrzymali: Sabina Adaczyńska, Teresa Ćwiklińska, 
Lucyna Stępień, Marek Predoń, Janusz Sielski, Andrzej Szczepański, 
Marian Zawadzki. Listy Gratulacyjne wraz z Książkami wręczyli Krzysztof 
Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 
Jan Dziemdziora – radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
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List gratulacyjny z podziękowaniami oraz koszem słodyczy od dr Piotra 
Wojtysiaka – Starosty Piotrkowskiego na ręce Kol. Andrzeja Gasika 
przekazała Elżbieta Ościk, pamiątkowe medale wręczył Jarosław 
Olbrychowski, które otrzymali Kol., Kol. Wojciech Trzeciecki 
i Andrzej Gasik. 
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Spotkanie przebiegło do późnych godzin nocnych, w miłej i serdecznej 
atmosferze. Były Tańce-Hulańce, a oprawę muzyczną przygotował 
i prowadził Kol. Paweł Adamczyk – Członek Koła SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Dalsza część obchodów XXX-lecia powstania Stowarzyszenia Koła 
SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim trwa nadal … 

Tekst i zdjęcia: Marek Predoń 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W RZESZOWIE 

REHABILITACJA W KRYNICY ZDRÓJ 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniach od 15 października do 25 
października 2021 roku zorganizował w Krynicy Zdroju turnus 
rehabilitacyjno-rekreacyjny w ośrodku „Soplicowo” z zabiegami oraz 
pełnym wyżywieniem. 

W turnusie uczestniczyło 34 osoby między innymi z zarządu 
wojewódzkiego, koła nr 1 w Rzeszowie, kół w Tarnobrzegu, Leżajsku, 
Jaśle, Ropczyc, Przemyśla, Kolbuszowej, Stalowej Woli i Łańcuta. 
Zadowoleni uczestnicy podjęli decyzję o zaplanowaniu takiego samego 
turnusu w maju 2022 roku co też się odbędzie. 
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Autor: Jan Rusek 
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KOŁO W STALOWEJ WOLI 
Zarząd Koła w Stalowej Woli w okresie od 10 do 19 września 2021 r. 
zorganizował wypoczynek - wczasy dla emerytów policyjnych i członków 
rodzin. Wypoczynek nad Morzem Czarnym połączony z fakultatywnymi 
wycieczkami do atrakcyjnych miejsc w Rumunii i Bułgarii. 

Uczestnicy zorganizowanego wypoczynku zapoznali się z pięknymi 
krajobrazami i zabytkami twierdzy Alba Carolina, Katedra św. Michała - 
miejscem koronacji rumuńskich władców. Nad Morzem Czarnym 
zwiedzali starożytne miasto Neseber, Warnę, gdzie w 1444 r. rozegrała 
się słynna bitwa z wojskami imperium osmańskiego, mauzoleum króla 
Warneńczyka. Zwiedzanie zabytkowych miejsc niektórych naszych 
uczestników skłaniało do zawierania nowych znajomości z paniami 
reprezentującymi historyczne epoki. 

W czasie rejsu statkiem podziwialiśmy wybrzeże Słonecznego Brzegu 
i starożytne budowle Neseberu. 

W czasie pobytu w 4 gwiazdkowym hotelu "Golden Beach" w Złotych 
Piaskach, atrakcją były organizowane codziennie w basenie hotelowym 
ćwiczenia fitness prowadzone przez zawodowego instruktora w takt 
rytmicznej muzyki. 

Wieczorami po dniu plażowania nad morzem spotykaliśmy się w 
przytulnym i eleganckim barze omawiając wrażenia minionego dnia. 
Wyśmienita pogoda wspaniała kuchnia i słońce sprawiało, że wszyscy 
uczestnicy cieszyli się z tak zorganizowanego wypoczynku. 
W wypoczynku brało udział 44 osoby z grona emerytów i rencistów oraz 
członków ich rodzin. 
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Autor: Stanisław Walec 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 

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

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

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

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

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

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

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

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Monika Tomczyk: 
662 167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%8
5pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
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Program "SEiRP 2019" 

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

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

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

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

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


38 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (113) 2021 

 



39 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (113) 2021 

 



40 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (113) 2021 

OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(138) 2020 

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

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

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

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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