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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 
Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o 

przesyłanie prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy 
równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 
2. sekretariat@seirp.pl 

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

 pliki fotograficzne - format JPG, objętość do 300 kilobajtów, 
 pliki tekstowe Microsoft Word Document: 
• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:2,5, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

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

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

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

 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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19.12.2022. SENAT RP. KONFERENCJA 

Deklaracja została przyjęta podczas obrad Konferencji „Czy prawa nabyte 
są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę” 
zorganizowanej w Senacie RP w dniu 19 grudnia 2022 roku.  

Więcej informacji tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Cizc8QH4w&t=114s 

i tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=omgBxnmn3Uw 

oraz w Infotece. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x5Cizc8QH4w&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=omgBxnmn3Uw


7 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

  



8 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

USTAWA REPRESYJNA. 
NEGATYWNA ODPOWIEDŹ MF NA 

INTERWENCJĘ RPO. 
Uwaga! O sprawie pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu w artykule 
„USTAWA REPRESYJNA. WYSTĄPIENIE RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH DO MINISTRA FINANSÓW”. 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zwrot-naleznego-swiadczenia-
wyzszy-podatek-mf-odpowiedz 

Państwo zwraca świadczenie należne obywatelowi – płaci on wyższy 
podatek. Negatywna odpowiedź MF na interwencję RPO 
Odpowiedź Artura Sobonia, sekretarza stanu w MF: 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT do przychodów z pracy na etacie, 
emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 
ma zastosowanie zasada kasowości. Przychód z tych tytułów powstaje 
w dacie jego faktycznego otrzymania lub postawienia do dyspozycji, bez 
względu na to za jaki okres jest wypłacany lub rozliczany. Dzięki temu 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zwrot-naleznego-swiadczenia-wyzszy-podatek-mf-odpowiedz
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zwrot-naleznego-swiadczenia-wyzszy-podatek-mf-odpowiedz
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rozwiązaniu opodatkowaniu podlega rzeczywiste przysporzenie 
majątkowe uzyskane przez podatnika. 

Oznacza to, że w przypadku wstrzymania w roku podatkowym wypłaty 
ww. świadczeń (w całości lub w części) a następnie ich zrealizowanie 
w kolejnym okresie rozliczeniowym, np. w formie jednorazowego 
wyrównania zaległych płatności, obowiązek opodatkowania tych 
świadczeń powstaje w roku faktycznego ich otrzymania. Zaprezentowany 
pogląd zgodny jest literalnym brzmieniu przepisów ustawy PIT oraz 
z orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z 5 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 323/07, dotyczący 
jednorazowej wypłaty w 2006 r. świadczenia rentowego należnego za 
okres od stycznia 2003 roku do czerwca 2006 roku. Zdaniem skarżącego 
zaległa należność za trzy lata winna być rozliczona odrębnie za każdy rok 
w poszczególnych rocznych zeznaniach podatkowych. Sąd nie przychylił 
się jednak do stanowiska skarżącego. Uznał, że: 

„momentem powstania przychodu nie jest chwila powstania roszczenia 
o wypłatę określonej kwoty. Przychód, a w konsekwencji dochód pojawia 
się bowiem dopiero wtedy, gdy podatnik faktycznie otrzymuje pieniądze 
albo gdy pieniądze są postawione do jego dyspozycji. O powyższym 
przesądza wprost dyspozycja art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, zgodnie 
z którą przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość 
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Jeśli więc zaległe świadczenie rentowe zostało podatnikowi wypłacone 
całościowo dopiero w 2006 r., a wcześniej nie były od niego pobierane 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kolejno za lata 2003, 
2004, 2005, to organy podatkowe zasadnie przyjęły, mając na uwadze 
art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, że otrzymana przez skarżącego kwota zwiększa przychód 
roku 2006 i winna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych za ten rok. 

Stwierdzić należy ponadto, że powyższa kontrowersja była 
niejednokrotnie przedmiotem zainteresowania Naczelnego Sądu 
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Administracyjnego, który w szeregu orzeczeń potwierdził wyżej 
przedstawione stanowisko (por. wyrok NSA z dnia 24 lutego 1994 r., 
SA/Wr 1804/93, POP 1996/5/160; wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1997 r., 
I SA/Wr 1757/96, LEX nr 31245; wyrok NSA z dnia 3 lipca 1998 r., I SA/Gd 
2096/96, LEX nr 37570; wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2006r., II FSK 
1556/05, LEX nr 291833)”. 

Mając powyższe na uwadze, czyli zarówno literalne brzmienie art. 11 
ust. 1 ustawy PIT, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz brak 
rozbieżnych stanowisk organów podatkowych w tego rodzaju sprawach, 
bezprzedmiotowym jest twierdzenie o istniejących problemach 
dotyczących opodatkowania zaległych świadczeń. 

Z kolei z uwagi na 30-letnią stabilność tej regulacji, niezrozumiałym jest 
formułowanie zarzutu, jakoby obowiązujące rozwiązania podatkowe 
w zakresie momentu powstania przychodów stanowiły pułapkę dla 
obywateli, gdyż nie dają możliwości przewidzenia skutków prawnych 
i w konsekwencji naruszały konstytucyjną zasadę ochrony zaufania 
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Ponadto o niezgodności przepisu ustawy PIT z Konstytucją nie decyduje 
subiektywna ocena podatnika na temat stosowanej regulacji. W wyroku 
z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt K11/06 Trybunał Konstytucyjny 
jednoznacznie stwierdził, że: 

„z Konstytucji nie wynika obowiązek przyjmowania przez ustawodawcę, 
w dziedzinie ciężarów i świadczeń publicznych, wyłącznie rozwiązań 
korzystnych dla podatników. Nie wynika też z niej obowiązek, by 
ustawodawca - rozstrzygając wątpliwości wynikające ze stosowania 
niejasnych przepisów - musiał działać zawsze na korzyść podatników. 
Ustawodawca waży bowiem potrzeby państwa i społeczeństwa oraz 
obowiązki, nakładane na organy państwa Konstytucją i ustawami 
i stosownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wolą polityczną, zadbać 
musi o środki na ich sfinansowanie. W zasadzie każdy podatek jest 
w pewnym sensie - niekorzystny dla podatnika, pomniejsza bowiem jego 
zyski, w zamian za rzeczywiste, zakładane albo deklarowane korzyści ze 
sprawnego funkcjonowania państwa i jego organów. Jeżeli jednak 
regulacje podatkowe nie godzą w konstytucyjne wymogi dotyczące 
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przyzwoitej legislacji, ani nie łamią innych postanowień ustawy 
zasadniczej, to z samego faktu niekorzystności regulacji dla jej adresatów 
nie sposób wysnuwać wniosku o niekonstytucyjności regulacji”. 

Przy czym w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wystąpienia 
należy mieć na uwadze fakt, że nastąpiła powszechna obniżka podatku 
dochodowego od osób fizycznych, będąca wynikiem zmian w skali 
podatkowej, co było już przedmiotem naszych wyjaśnień (pismo 
z 4 sierpnia br. nr DD3.055.27.2022). 

Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia br. - w tym również w formie 
jednorazowego wyrównania przychodów z pracy na etacie, emerytur, rent 
oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe 
- ma zastosowanie skala podatkowa z kwotą wolną od podatku 30 000 zł, 
progiem dochodów 120 000 zł oraz niższą stawką podatku w wysokości 
12%. W stosunku do roku 2016 obecna kwota wolna jest wyższa blisko 
o 900% (wzrost z 3 091 zł do 30 000 zł), odpowiednio próg dochodów 
o 40% (wzrost z 85 528 zł do 120 000 zł), natomiast stawka podatku jest 
niższa o 33% (obniżenie z 18% do 12%). 

Ponadto od początku bieżącego roku wolne od podatku - do kwoty 
85 828 zł rocznie - są między innymi przychody z zasiłku macierzyńskiego 
otrzymanego przez podatników wychowujących co najmniej czworo 
dzieci. Podstawę prawną oraz warunki tego zwolnienia normuje art. 21 
ust. 1 pkt 153, ust. 44-48 ustawy PIT. 

Jeśli zatem matka czwórki dzieci, o której mowa w Pana wystąpieniu, 
spełnia warunki do tej preferencji, to niezależnie od tego za jaki okres po 
31 grudnia 2021 r. otrzyma zaległy zasiłek macierzyński, będzie on objęty 
przedmiotowym zwolnieniem. W konsekwencji opodatkowaniu będzie 
podlegała wyłącznie nadwyżka zasiłku macierzyńskiego ponad kwotę 
85 528 zł w skali roku. W ubiegłym roku opodatkowaniu podlegałaby 
każda złotówka przyznanego świadczenia, niezależnie od jego wysokości. 
Zatem również w tym konkretnym stanie faktycznym nie sposób zgodzić 
się z twierdzeniem, aby obecne rozwiązania podatkowe naruszały zasadę 
sprawiedliwości podatkowej. 

Nieuzasadnionym jest także pogląd, zgodnie z którym, jeśli dochodzi do 
jednorazowej wypłaty zaległych świadczeń należnych za kilka lat wstecz, 



12 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

mamy do czynienia z zawyżeniem dochodu, który finalnie jest podstawą 
obliczenia podatku za dany rok. 

O zawyżeniu można byłoby mówić jedynie wówczas, gdy momentem 
powstania przychodu była chwila powstania roszczenia o wypłatę 
określonej kwoty. W takim przypadku podatnik musiałby bowiem zapłacić 
podatek także od kwot, których nigdy nie otrzymał. Przepisy ustawy PIT 
nie zawierają jednak takiego nakazu w odniesieniu do przychodów z pracy 
na etacie, emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego. W tym przypadku roczny podatek obliczany jest wyłącznie 
od wartości faktycznie otrzymanych przysporzeń. 

Nie można również mówić, że państwo czerpie dodatkowe korzyści 
podatkowe, gdy dochodzi do zwrotu należnych obywatelowi świadczeń. 
Takie twierdzenie jest nieuprawnione, gdyż wraz z świadczeniem 
głównym podatnik otrzymuje odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty. Ich 
celem jest zrekompensowanie podatnikowi opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia. Na gruncie ustawy PIT odsetki te korzystają ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy PIT w zakresie 
odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty przychodów z pracy na etacie, 
emerytury i renty, odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95a ustawy 
PIT w zakresie nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego. 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że nie znajduję 
uzasadnienia do zmiany zasad opodatkowania świadczeń, o których 
mowa w Pana wystąpieniu. Realizacja tej prośby komplikowałaby 
nadmiernie system rozliczeń. Przyjmując bowiem rozwiązanie, które 
zaproponował skarżący w ww. sprawie sądowej o sygnaturze akt I SA/Kr 
323/07, zachodziłaby konieczność cofania się do zasad opodatkowania 
zarówno dla potrzeb poboru zaliczek przez płatników, sporządzenia 
rocznego obliczenia podatku przez płatników czy korygowania uprzednio 
złożonych zeznań podatkowych. Takie rozwiązanie nadmiernie 
komplikowałoby system rozliczeń podatku PIT. Ponadto skorygowana 
(wyższa) wysokość przychodów za lata poprzednie mogłoby skutkować 
utratą przez podatnika prawa do wcześniej zastosowanych ulg 
podatkowych. Chodzi o ulgi, w których obowiązuje tzw. „kryterium 
dochodowe” podatnika lub jego dziecka. 
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Przykładem takiej preferencji jest ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, czy 
opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej pełnoletnie, 
uczące się dzieci, do 25. roku życia. W przypadku przekroczenia kryterium 
dochodowego podatnik musiałby „zwrócić ulgę”. Wdrożenie takiego 
rozwiązania mogłoby zatem wywołać odmienny od zamierzonego skutek. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zagadnienie opodatkowania 
zaległych świadczeń było wnikliwie analizowane także w latach ubiegłych. 
Miało to miejsce między innymi podczas prac parlamentarnych nad 
projektami ustaw realizujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 i w konsekwencji którego nastąpiła 
wypłata świadczeń emerytalnych, do których prawo uległo zawieszeniu w 
okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (druki nr 1844, 
1907 i 1980 Sejmu VII Kadencji). Po rozpatrzeniu argumentów za 
i przeciw takiemu rozwiązaniu nie zdecydowano się jednak na zmianę 
zasad opodatkowania. Pozostawiono te, które obowiązują od 1992 r. 

Dokument: 

Do_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki_2.11.2022.pdf 

Dokument 

Odpowiedz_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki_24.11.2022.pdf 

O wystąpieniu RPO pisała Rzeczpospolita: 

https://www.rp.pl/podatki/art37396821-wladza-zwraca-fiskus-zabiera-rpo-
tak-panstwo-zarabia-na-wlasnych-bledach 

  

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-11/Do_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki_2.11.2022.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/Odpowiedz_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki_24.11.2022.pdf
https://www.rp.pl/podatki/art37396821-wladza-zwraca-fiskus-zabiera-rpo-tak-panstwo-zarabia-na-wlasnych-bledach
https://www.rp.pl/podatki/art37396821-wladza-zwraca-fiskus-zabiera-rpo-tak-panstwo-zarabia-na-wlasnych-bledach
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O EKWIWALENCIE ZA URLOP RAZ JESZCZE… 
„Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią 
przedstawioną powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., 
w szczególności mając na względzie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji 
(policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 
lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby, przyznany 
za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) i dokonają 
wyliczenia i wypłaty skarżącej części należnego ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji 
zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP (pracownikowi przysługuje prawo 
do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych 
urlopów oraz maksymalnych norm czasu pracy) i stanowiskiem Trybunału 
Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z 30 października 2018 r. sygn. akt 
K 7/15, przyjmując że świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany 
dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy.” 

To cytat z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z 28 listopada 2022 roku, sygn. akt III SA/Kr 891/22 

opublikowanego tutaj: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9ACAB6B448 

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
z 1 grudnia 2022 roku, sygn. akt III SA/Kr 974/22: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98A57A8A8F 

Takich wyroków zapadło już kilka tysięcy i co? Nadal czekamy na to co 
zrobi Trybunał Konstytucyjny, chociaż w istocie już dawno mógł przeciąć 
to pasmo ustawicznego łamania prawa i naigrywania się z bezsilnych ludzi 
domagających się należnych im pieniędzy. 

W dniu 4 czerwca 2022 roku stronach Trybunał Konstytucyjnego została 
opublikowana opinia Prokuratora Generalnego. Konkluzja stanowiska jest 
następująca: „art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw  

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9ACAB6B448
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98A57A8A8F
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(Dz. U., poz. 1610), w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie 
w sprawach wszczętych w okresie od 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze służby 
przed dniem 6 listopada 2018 r. zasad wynikających z przepisów ustawy 
o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., jest 
niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji; - w pozostałym zakresie 
postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2393), 
z uwagi na zbędność wydania orzeczenia.”. Pisaliśmy o tym 
w czerwcowym numerze tegorocznego Biuletynu. 

Natomiast w lipcowym numerze Biuletynu opublikowaliśmy w całości 
stanowisko Sejmu, link: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=15ec4aad-7710-46af-
9a7ccf754fa5153c%2FP_7_21_sjm_2022_06_09_ADO.pd 

W konkluzji swego stanowiska Sejm wniósł o umorzenie postępowania na 
podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze względu na niedopuszczalność 
wydania wyroku. 

Szerzej o perturbacjach z ekwiwalentem pisaliśmy we wrześniowym 
numerze Biuletynu w artykule: „Dlaczego organy Policji nie wykonują 
wyroków sądów administracyjnych?”. 

W konkluzji tamtego artykułu tak apelowaliśmy do decydentów 
policyjnych: „Najwyższa pora zejść z tej ścieżki, bo to droga donikąd. 
To prosta droga do destrukcji państwa i niszczenia prawa”. Minęły 
kolejne trzy miesiące. Apel jest ciągle aktualny. 

Suplement 

Zaczął się piąty rok batalii tysięcy ludzi o odzyskanie należnych pieniędzy. 
Sprawy toczą się powoli, na przeczekanie. Przedstawiamy pismo jakie 
otrzymał jeden z naszych kolegów, informujące o terminie rozprawy w 
sprawie bezczynności Komendanta Głównego Policji. Ciekawostką w tej 
sprawie jest to, że postepowanie główne z odwołania od decyzji odmownej 
jest od kilkunastu miesięcy zawieszone. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=15ec4aad-7710-46af-9a7ccf754fa5153c%2FP_7_21_sjm_2022_06_09_ADO.pd
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=15ec4aad-7710-46af-9a7ccf754fa5153c%2FP_7_21_sjm_2022_06_09_ADO.pd
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"ZEROWY” PIT DLA PRACUJĄCYCH 
SENIORÓW. 

RPO SYGNALIZUJE PROBLEMY MF 

Data: 01-12-2022 
• Ludzie skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia 

podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na 
mocy "Polskiego Ładu" 

• Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu 
wieku emerytalnego 

• Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniono 
od osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie uwzględniono osób, 
które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury 

• Ponadto zbyt wąski jest krąg osób uprawnionych do zwolnienia 
pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów – wskazują 
skarżący 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi dyrektora Departamentu 
Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosława 
Szatańskiego o stanowisko, także pod kątem zasadności dokonania 
ewentualnych zmian legislacyjnych. 
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Do BRPO wpływają skargi dotyczące konstrukcji nowego zwolnienia 
podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy 
reformy Polskiego Ładu. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących 
po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego, oraz 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po 
ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia 
w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 85 528 zł - pod warunkiem, że podatnik podlega 
z tytułu tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie 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 i 2320), 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981), 

• świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, 

• uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia 
rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 
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o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz 
z 2021 r. poz. 1080 i 1236). 

Głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest okoliczność, że 
ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia 
podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie 
uwzględniając jednocześnie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej 
emerytury. Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. 
Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach 
mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała 
miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach. 

Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę skarżący, jest problem zbyt 
wąskiego kręgu osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła 
uzyskiwanych przychodów. Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby 
uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów 
zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, 
wyłączając pozostałe źródła, przykładowo umowy o dzieło. 

Załączniki: 

Dokument 

Do_MF_pracujacy_seniorzy_23.11.2022.pdf 

Całość tutaj: 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-polski-lad-zerowy-pit-pracujacy-
seniorzy-mf 

Zerowy PIT dla pracujących seniorów - RPO sygnalizuje problemy. 
/…/Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło Jarosława 
Szatańskiego, dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych 
w Ministerstwie Finansów o stanowisko, także pod kątem zasadności 
dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych. Do BRPO wpływają 
bowiem skargi dotyczące konstrukcji nowego zwolnienia podatkowego dla 
pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy reformy Polskiego Ładu. 
Chodzi o tzw. 0 PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Zwolnienie podatkowe dla seniorów … 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-11/Do_MF_pracujacy_seniorzy_23.11.2022.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-polski-lad-zerowy-pit-pracujacy-seniorzy-mf
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-polski-lad-zerowy-pit-pracujacy-seniorzy-mf
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Przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego, oraz 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po 
ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia 
w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 85 528 zł - pod warunkiem, że podatnik podlega 
z tytułu tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie 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 i 2320), 

• emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981), 
świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, uposażenia 
przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, 
o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. 
poz. 1080 i 1236). …, ale nie dla wszystkich. 

Głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest okoliczność, że 
ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia 
podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie 
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uwzględniając jednocześnie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej 
emerytury. Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. 
Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach 
mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała 
miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach. 

Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę skarżący, jest problem zbyt 
wąskiego kręgu osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła 
uzyskiwanych przychodów. Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby 
uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów 
zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, 
wyłączając pozostałe źródła, przykładowo umowy o dzieło. 

Autor: Grażyna J. Leśniak. 

Czytaj więcej na Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/kadry/zerowy-pit-dla-pracujacych-
seniorow,518591.html 

  

https://www.prawo.pl/kadry/zerowy-pit-dla-pracujacych-seniorow,518591.html
https://www.prawo.pl/kadry/zerowy-pit-dla-pracujacych-seniorow,518591.html
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PRZEZNACZ 1% PODATKU NA RZECZ SEIRP 

Uwaga, pozostało tylko parę tygodni do 
podjęcia decyzji o przeznaczeniu 1% 

podatku na rzecz SEiRP. 
Już od 1 stycznia 2023 r. można dokonywać 1% odpisu od należnego 
podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych poprzez złożenie w formularzu PIT-37 lub 
PIT-OP za 2022 r. stosownego oświadczenia /wniosku/ zawierającego 
informacje:  
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 
Dla wielu naszych członków jest to ciągle bardzo ważna 
sprawa, zwłaszcza w kontekście możliwości uzyskania pomocy 
finansowej w sytuacji zdarzeń losowych, zdrowotnych czy 
braku wystarczających środków na codzienne potrzeby bytowe. 
Dzięki tym środkom możemy udzielić pomocy kilkudziesięciu 
Koleżankom i Kolegom, których osobista sytuacja zmusiła do 
zwrócenia się o pomoc z tego funduszu. 

Nasz numer KRS to: 

0000043188 
Więcej informacji w następnych numerach 
Biuletynu 
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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 65 

Przegląd mediów – 23. 12. 2022 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki 
z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

 

Lewica nie wejdzie do żadnego rządu, w którym prawa 
nabyte nie wrócą do służb mundurowych 
https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2389-ustawa-represyjna-lewica-nie-
wejdzie-zadnego-rzadu-w-ktorym-prawa-nabyte-nie-wroca-do-sluzb-
mundurowych?fbclid=IwAR2SA-u8sVQIi_C-
ffOA1atSxgiTBsDxn7qauC_grDGSupU11kgunzHnaaI 

19 grudnia 2022 

Ustawa represyjna. „Lewica nie wejdzie do żadnego rządu, w którym 
prawa nabyte nie wrócą do służb mundurowych”. 16 grudnia 2016 r. 
w urągających praworządności warunkach, nie w Sali Posiedzeń Sejmu, 
ale w Sali Kolumnowej przyjęto ustawę represyjną. Drakońskie prawo 
wprowadziło ograniczenie wypłat emerytur do wysokości 854 – 1 716 
złotych. Obecnie te kwoty zostały zwaloryzowane o niewielkie pieniądze, 
podobnie jak wszystkich innych emerytów. 

16 września 2020 r. Sąd Najwyższy okazał się odważniejszy od Trybunału 
Konstytucyjnego i wydał orzeczenie, w którym wyraźnie stwierdził, że 
w państwie prawa nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. 
W państwie prawa, w przeciwieństwie do reżimów totalitarnych, nie można 
stosować odpowiedzialności całej grupy, za czyny jednostek. 

LEWICA NIE WEJDZIE ŻADNEGO RZĄDU, W KTÓRYM PRAWA 
NABYTE NIE WRÓCĄ DO SŁUŻB MUNDUROWYCH, A KTÓRE 
ZOSTAŁY IM ZABRANE – oświadczył wicemarszałek Sejmu 
Włodzimierz Czarzasty na wspólnej konferencji prasowej 
z przedstawicielami środowisk służb mundurowych. 

https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2389-ustawa-represyjna-lewica-nie-wejdzie-zadnego-rzadu-w-ktorym-prawa-nabyte-nie-wroca-do-sluzb-mundurowych?fbclid=IwAR2SA-u8sVQIi_C-ffOA1atSxgiTBsDxn7qauC_grDGSupU11kgunzHnaaI
https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2389-ustawa-represyjna-lewica-nie-wejdzie-zadnego-rzadu-w-ktorym-prawa-nabyte-nie-wroca-do-sluzb-mundurowych?fbclid=IwAR2SA-u8sVQIi_C-ffOA1atSxgiTBsDxn7qauC_grDGSupU11kgunzHnaaI
https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2389-ustawa-represyjna-lewica-nie-wejdzie-zadnego-rzadu-w-ktorym-prawa-nabyte-nie-wroca-do-sluzb-mundurowych?fbclid=IwAR2SA-u8sVQIi_C-ffOA1atSxgiTBsDxn7qauC_grDGSupU11kgunzHnaaI
https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2389-ustawa-represyjna-lewica-nie-wejdzie-zadnego-rzadu-w-ktorym-prawa-nabyte-nie-wroca-do-sluzb-mundurowych?fbclid=IwAR2SA-u8sVQIi_C-ffOA1atSxgiTBsDxn7qauC_grDGSupU11kgunzHnaaI
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W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE NIE WOLNO STOSOWAĆ ZASAD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ 

Lewica zawsze stała i będzie stać po stronie represjonowanych 
funkcjonariuszy mundurowych. Nie akceptujemy ustawy, która 6 lat temu 
została przyjęta w Sali Kolumnowej i będziemy dążyć do jej zmiany 
w nowym Sejmie. 

 

Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę 
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15234,konferencja-czy-
prawa-nabyte-sa-naruszalne-sytuacja-mundurowych-po-latach-walki-o-
emeryture.html  

19 grudnia 2022 

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja 
mundurowych po latach walki o emeryturę”. „W demokratycznym 
państwie nie ma miejsca na odpowiedzialność zbiorową, a każdy obywatel 
ma prawo do niezależnego, bezstronnego, niezawisłego sądu. Każdy, kto 
wypracował świadczenie emerytalne musi mieć pewność, że otrzyma je 
w pełnej wysokości. System emerytalny nie może być instrumentem 
wymierzania kary. Deklarujemy, że zrobimy wszystko, by cofnąć skutki 
ustawy z 16 grudnia 2016 r., odbierającej emerytom mundurowym 
należne im świadczenia” – taką deklarację podpisały: PO, Polska 2050, 
Nowa Lewica, PSL, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Unia Pracy, 
PPS i Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej podczas konferencji „Czy 
prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki 
o emeryturę”, zorganizowanej w Senacie, 19 grudnia 2022 r., z inicjatywy 
wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Obecni na 
konferencji przedstawiciele partii opozycyjnych zapewniali, że jeśli 
wygrają w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, to problem 
emerytur mundurowych zostanie rozwiązany. 
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Podpisano deklarację opozycji w sprawie przywrócenia 
emerytur mundurowych 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/podpisano-deklaracje-
opozycji-w-sprawie-przywrocenia-emerytur-
mundurowych,657721.amp?fbclid=IwAR3dSTOkxPgukIJ2hoGNUXoCrM
nSa3zjKQ6AUJKulgoqQRxNUEYwqY57p7I  

PAP. 19 grudnia 2022 

W demokratycznym państwie nie może być odpowiedzialności zbiorowej, 
system emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary - głosi 
deklaracja ws. przywrócenia emerytur mundurowych podpisana 
w poniedziałek przez przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań 
opozycyjnych. W poniedziałek w Senacie odbyła się konferencja "Czy 
prawa nabyte są naruszalne. Sytuacja mundurowych po latach walki 
o emeryturę", zorganizowana przez wicemarszałek Senatu Gabrielę 
Morawską Stanecką (PPS), z udziałem były funkcjonariuszy służb PRL i 
III RP. Panelistami byli m.in. były szef UOP i MSW Andrzej Milczanowski 
(zdalnie), a także były funkcjonariusz wywiadu PRL, a potem szef Zarządu 
Wywiadu UOP Henryk Jasik. Wicemarszałek Morawska-Stanecka 
mówiła, że konferencja dotyczy osób, które dla Polski poświęciły "wiele, 
Polska im dużo zawdzięcza, a potem im podziękowała, odbierając 
emerytury". 
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Opozycja chce przywrócenia mundurowych emerytur 
https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/opozycja-chce-przywrocenia-
mundurowych-
emerytur,94385.html?fbclid=IwAR3DDdMISbTr1Z774wxpoPExTwaHfmu
mmVJzP6A77YsLz19Ut2jbyA2IAq4  
PAP/AH, 19 grudnia 2022 

Opozycja chce przywrócenia mundurowych emerytur. 
W demokratycznym państwie nie może być odpowiedzialności zbiorowej, 
system emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary - głosi 
deklaracja ws. przywrócenia emerytur mundurowych podpisana 
w poniedziałek przez przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań 
opozycyjnych. /…/ "W państwie demokratycznym nie może być mowy 
o odpowiedzialności zbiorowej, a system emerytalny nie może służyć do 
wymierzania kary. W państwie demokratycznym świadczenia 
wypracowane przez lata służby muszą być święte" - mówił poseł PPS 
Andrzej Rozenek. Dodał, że wyniku uchwalenia w grudniu 2016 roku 
tzw. ustawy represyjnej emeryci otrzymali od 864 zł do 1 700 zł. "To 
był skandal i ten skandal trwa" - powiedział Rozenek. "Podpisana 
deklaracja ma zapewnić emerytów mundurowych o tym, że w momencie, 
gdy opozycja przejmie władzę, zmienimy ten stan. Doprowadzimy do tego, 
żeby ci, którzy w wyniku wejścia w życie ustawy represyjnej zostali 
pokrzywdzeni otrzymali swoje pieniądze i zostali przeproszeni" powiedział 
poseł PPS. 
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Nie mają wstydu! 
https://wpolityce.pl/polityka/626507-nie-maja-wstydu-opozycja-
przeciwko-ustawie-dezubekizacyjnej  

16 grudnia 2022 

Nie mają wstydu! Opozycja przeciwko ustawie dezubekizacyjnej. 
Lewica: Będziemy dążyć do zmian w nowym Sejmie. Nie akceptujemy 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej i będziemy dążyć do jej zmiany w nowym 
Sejmie - oświadczyli w piątek politycy Lewicy. Zadeklarowali też, że 
Lewica nie wejdzie do rządu, który nie przywróci funkcjonariuszom 
mundurowym odebranych świadczeń. Lewica, PSL i KO przeciwko 
ustawie dezubekizacyjnej. Lewica wraz z przedstawicielami PSL i KO 
zwołała w piątek w Sejmie konferencję prasową dotyczącą tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. Chodzi o uchwaloną w grudniu 2016 r. nowelizację, na 
mocy której obniżono renty i emerytury kilkudziesięciu tysiącom byłych 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Konferencja polityków 
została zorganizowana w dniu 41. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. 
Przypomnijmy, że 41 lat temu, 16 grudnia 1981 r., siły bezpieczeństwa na 
rozkaz junty wojskowej gen. Jaruzelskiego brutalnie stłumiły strajk 
okupacyjny w kopalni „Wujek”. Od kul milicji zginęło dziewięciu górników. 
Była to jedna z największych i nie w pełni osądzonych zbrodni stanu 
wojennego. 
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Sąd Apelacyjny w Poznaniu: termin oczekiwania na 
rozpoznanie sprawy to około 18 miesięcy 
https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/207-sad-apelacyjny-w-poznaniu-termin-oczekiwania-na-
rozpoznanie-sprawy-to-okolo-18-miesiecy.html  

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu: termin oczekiwania na rozpoznanie sprawy 
to około 18 miesięcy. Do dnia 30 września 2022 r. odnotowano 530 spraw 
oczekujących na załatwienie z odwołań ubezpieczonych przeciwko 
Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie 
o wysokość emerytury i renty po zastosowaniu ustawy z 16 grudnia 2016 
r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. /…/ 
Z uwagi na dużą ilość spraw apelacyjnych, termin oczekiwania na 
wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej wynosi obecnie około 18 
miesięcy od daty wpływu akt do tutejszego Sądu. /…/ W referacie 
sędziego referenta jest obecnie ponad 430 spraw, z czego około 100 
spraw są to sprawy przedmiotowo zbliżone do sprawy odwołującego. 
Dodatkowo wskazać należy, że do dnia dzisiejszego pozostaje 
w tutejszym Wydziale 530 spraw oczekujących na załatwienie z odwołań 
ubezpieczonych przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA w Warszawie o wysokość emerytury i renty po zastosowaniu 
ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy. W tym stanie rzeczy przyspieszenie rozpoznania sprawy 
jest obecnie niemożliwe. 
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Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przed Sądem 
Apelacyjnym w Gdańsku to ponad 14 miesięcy 
https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/206-czas-oczekiwania-na-rozpoznanie-sprawy-przed-
sadem-apelacyjnym-w-gdansku-to-ponad-14-miesiecy.html  

 

Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przed Sądem Apelacyjnym 
w Gdańsku to ponad 14 miesięcy. Od marca 2019 r. do sierpnia 2022 r. 
wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 sprawy dotyczące 
obniżonych świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy objętych 
tzw. ustawą dezubekizacyjną. Do rozpoznania pozostaje 758 spraw tego 
rodzaju. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie przekracza 14 miesięcy. 
/…/ Nadto poza kolejnością wpływu kierowane są sprawy dotyczące 
wysokości świadczeń osób objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną, 
z uwagi na czas trwania postępowania sądowego (od 2017 r.). Średni 
czas oczekiwania na rozpoznanie spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych w III Wydziale przekracza 14 miesięcy. Od marca 2019 r. do 
16 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 
sprawy dotyczące obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych, w wyniku 
zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…/…/ 
Dla przykładu do referatu jednego sędziego wpłynęło 105 spraw 
dotyczących tego przedmiotu sporu, z czego do rozpoznania pozostaje 
jeszcze 81 spraw, w tym 40 sprawy z wpływu do 4 stycznia 2022 r., 
najstarsza z marca 2021r. 
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Bohater operacji "Samum" wygrywa w sądzie w sprawie 
ustawy dezubekizacyjnej 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/bohater-operacji-samum-wygrywa-w-
sadzie-w-sprawie-ustawy-dezubekizacyjnej/wxb29f0  
24 listopada 2022 

Bohater operacji "Samum" wygrywa w sądzie w sprawie ustawy dezubekizacyjnej 

Pułkownik Andrzej Maronde był jednym z dwóch oficerów, którzy kierowali 
słynną operacją "Samum" i których objęła ustawa dezubekizacyjna. 
W efekcie obniżono mu emeryturę do 1 290 zł. Wojskowy odwołał się od 
tej decyzji do sądu, który na poziomie okręgowym umorzył sprawę. Teraz 
jednak sąd apelacyjny cofnął tę decyzję 

 

Bohater operacji "Samum" wygrał w sądzie 
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/bohater-operacji-samum-
wygra%C5%82-w-s%C4%85dzie-chodzi-o-ustaw%C4%99-
dezubekizacyjn%C4%85/ar-
AA14v84y?cvid=fe70adac7d624f30a861c20dd4d3ae03  
Mateusz Adamski, 24 listopada 2022 

Bohater operacji "Samum" wygrał w sądzie. Chodzi o ustawę 
dezubekizacyjną. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla 
pułkownika Andrzeja Maronde. Był jednym z dwóch oficerów, którzy 
kierowali słynną operacją "Samum" i których objęła ustawa 
dezubekizacyjna - donosi portal Onet.pl. /…/ Kancelaria adwokacka, która 
prowadziła sprawę płk. Maronde poinformowała w czwartek, że Sąd 
Apelacyjny w Warszawie wydał korzystne rozstrzygnięcia w sprawie 
wysokości emerytury policyjnej. /…/ Przypomnijmy, iż w listopadzie 
ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił decyzję dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, i przywrócił drugiemu żyjącemu 
dowódcy operacji "Samum" - generałowi Gromosławowi Czempińskiemu 
- emeryturę w wysokości sprzed obniżenia jej w ramach tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. 
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Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek 
zdrowotny płacą 
https://www.prawo.pl/kadry/czy-emeryci-i-rencisci-traca-na-skladce-
zdrowotnej,517620.html  
Grażyna J. Leśniak, 03 października 2022 

Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą. Po 
zakończeniu 2022 roku, przy rozliczaniu PIT, wszyscy emeryci i renciści 
będą musieli zapłacić podatek zdrowotny, choć wielu z nich nie zapłaci 
podatku dochodowego. ZUS potwierdza, że od świadczeń w wysokości 
np. 500 zł miesięcznie nie pobiera zaliczki na PIT, ale nie mówi, że pobiera 
9 proc. składkę zdrowotną. Dla wielu osób rozliczenie PIT za 2022 rok 
będzie mniej korzystne niż było za 2021. Będą i tacy, którzy nawet nie 
będą mogli odliczyć wydatków na leki czy turnus rehabilitacyjny. 
Podatkowy Polski Ład to miała być rewolucja dla podatników. I jest, ale 
wbrew zapewnieniom rządzących, zmiany są odczuwane, ale jako gorsze. 
Na co dzień przekonują się o tym przedsiębiorcy, a wkrótce – przy okazji 
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 
– przekonają się także inni podatnicy, w tym rzesza emerytów i rencistów 
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Dziękuję Opatrzności, że żyję i nikomu nic poważnego się 
nie stało 
https://www.rp.pl/wywiad/art37629681-gen-jaroslaw-szymczyk-nie-
widze-powodu-zeby-skladac-wniosek-o-dymisje  
Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka, 18 grudnia 2022 

Gen. Jarosław Szymczyk: Nie widzę powodu, żeby składać wniosek 
o dymisję. W naszej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko zużyte, 
puste tuby po granatnikach – mówi komendant główny policji, generalny 
inspektor Jarosław Szymczyk. 

Co naprawdę wydarzyło się w pana gabinecie? Najpierw może wyjaśnię 
cel wizyty w Ukrainie. /…/ Jak trafiły one do pana gabinetu? Jak wyglądał 
sam moment eksplozji? W nocy dotarliśmy do Polski, ja pojechałem do 
siebie, mój kierowca miał te rzeczy wnieść wieczorem do budynku. Kiedy 
przyjechałem 14 grudnia rano do pracy, leżały na zapleczu, przy 
gabinecie, płasko na podłodze, utrudniając przejście. Zdjąłem płaszcz 
i chciałem je przestawić. Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko 
się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła 
potężna eksplozja. Mnie ogłuszyło, słyszałem jeden wielki pisk i świst 
w uszach. W podłogę poszedł jeden element, a w górę wystrzelił drugi, 
dlatego są zniszczone dwie kondygnacje – podłoga i sufit, w jednej linii 
pionowej. /…/ Wojskowi twierdzą, że naładowany granatnik jest ciężki 
i nawet laik to rozróżni. Jak to możliwe, że ani gen. Bondar, ani pan tego 
nie zauważył?  

Pierwszy raz w życiu miałem granatnik tego typu w rękach. Nie pasjonuję 
się bronią, zwłaszcza tą o charakterze stricte militarnym, a jedyna broń, 
jaką posiadam, to moja broń służbowa. Dla mnie obie tuby różniły się 
nieznacznie kształtem, ale nie odczułem jakiejś różnicy w wadze. Takiej 
różnicy nie zauważyły również inne osoby, które trzymały ją w rękach, 
w tym gen. Bondar. Byliśmy zapewniani przez szefów ukraińskich służb, 
że to są elementy zużyte, bezpieczne, niestanowiące żadnego 
zagrożenia, bez zawartości materiałów wybuchowych. 

 

  

https://www.rp.pl/wywiad/art37629681-gen-jaroslaw-szymczyk-nie-widze-powodu-zeby-skladac-wniosek-o-dymisje
https://www.rp.pl/wywiad/art37629681-gen-jaroslaw-szymczyk-nie-widze-powodu-zeby-skladac-wniosek-o-dymisje
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Gen. Szymczyk powinien być aresztowany 
https://wyborcza.pl/7,82983,29278037,brejza-gen-szymczyk-powinien-
byc-aresztowany-jego.html 

Dorota Wysocka-Schnepf, 19 grudnia 2022 

Brejza: Gen. Szymczyk powinien być aresztowany, a jego mieszkanie 
przeszukane. A on chodzi po mediach! Przypominam sobie, jak za 
rządów pierwszego PiS jednego z wysokich urzędników policjanci musieli 
odwieźć wieczorem do domu. Jechali polonezem. I wracając, wpadli tym 
samochodem do stawu. Cała Polska ich szukała. Ci ludzie zginęli - mówi 
senator PO Krzysztof Brejza. 
Dorota Wysocka-Schnepf: Komendant główny policji czuje się ofiarą, a nie 
sprawcą wybuchu granatnika w jego gabinecie, tak powiedział 
"Rzeczpospolitej". Czy w pana odczuciu tak właśnie jest? 
Krzysztof Brejza, senator PO: Absolutnie nie jest żadną ofiarą. Powinien 
być potraktowany jak każdy Kowalski czy Iksiński: powinien być 
aresztowany i przesłuchany przez zespół powołanych do tego 
prokuratorów. 

 

Zależy nam, aby ograniczyć przejścia na emeryturę w 
służbach 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8604163,wasik-
emerytury-sluzby-
mswia.html?fbclid=IwAR3FTrPV7yrsauH95v9SjLLA0LmLGm3SBs8JEF
KhjsiuPpJonFl7RQtSM1c 

06 grudnia 2022 

Wcześniejsze przejścia na emeryturę w służbach? MSWiA chciałoby 
to ograniczyć. Zależy nam, aby ograniczyć przejścia na emeryturę 
w służbach - powiedział we wtorek PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. 
Jest sporo sygnałów o tym, że wielu funkcjonariuszy chce odejść ze 
służby. Jestem jednak przekonany, że nowy dodatek motywacyjny będzie 
atrakcyjnym uzupełnieniem ich pensji – dodał. 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,29278037,brejza-gen-szymczyk-powinien-byc-aresztowany-jego.html
https://wyborcza.pl/7,82983,29278037,brejza-gen-szymczyk-powinien-byc-aresztowany-jego.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8604163,wasik-emerytury-sluzby-mswia.html?fbclid=IwAR3FTrPV7yrsauH95v9SjLLA0LmLGm3SBs8JEFKhjsiuPpJonFl7RQtSM1c
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8604163,wasik-emerytury-sluzby-mswia.html?fbclid=IwAR3FTrPV7yrsauH95v9SjLLA0LmLGm3SBs8JEFKhjsiuPpJonFl7RQtSM1c
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8604163,wasik-emerytury-sluzby-mswia.html?fbclid=IwAR3FTrPV7yrsauH95v9SjLLA0LmLGm3SBs8JEFKhjsiuPpJonFl7RQtSM1c
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8604163,wasik-emerytury-sluzby-mswia.html?fbclid=IwAR3FTrPV7yrsauH95v9SjLLA0LmLGm3SBs8JEFKhjsiuPpJonFl7RQtSM1c
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Narkotykowy gang mundurowych. Produkowali marihuanę 
https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-narkotykowy-gang-
mundurowych-produkowali-marihuane,nId,6470203?fbclid=IwAR3tungm-
O0kKgWyYSsQGtEXLv8ttFwgGqpSOFifzPiVJyiWDSYLvkLlnKc#crp_sta
te=1 

Krzysztof Zasada Dzisiaj, 13 grudnia 2022 

Narkotykowy gang mundurowych. Produkowali marihuanę. Pięciu 
czynnych funkcjonariuszy z Mazowsza ma odpowiedzieć za produkcję 
marihuany. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zostali zatrzymani przez 
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w związku z likwidacją plantacji konopi. 
Z informacji reportera RMF FM wynika, że w ręce BSW wpadło trzech 
policjantów, jeden żołnierz zawodowy i zawodowy strażak. To 
funkcjonariusze z Makowa Mazowieckiego i Przasnysza. Śledztwo w ich 
sprawie prowadzi ostrołęcka prokuratura okręgowa. Wszyscy usłyszeli już 
zarzuty nielegalnej uprawy marihuany, a także przekroczenia uprawnień 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura zawiesiła też 
funkcjonariuszy w czynnościach. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, 
zatrzymani prowadzili w Makowie plantację konopi. Badane jest, czy 
sprzedawali wyhodowane narkotyki. Sprawa owiana jest jednak 
tajemnicą. Okazuje się, że akcja BSW miała miejsce pod koniec 
października, a policja do tej pory nie pochwaliła się tym sukcesem. 

 

  

https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-narkotykowy-gang-mundurowych-produkowali-marihuane,nId,6470203?fbclid=IwAR3tungm-O0kKgWyYSsQGtEXLv8ttFwgGqpSOFifzPiVJyiWDSYLvkLlnKc#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-narkotykowy-gang-mundurowych-produkowali-marihuane,nId,6470203?fbclid=IwAR3tungm-O0kKgWyYSsQGtEXLv8ttFwgGqpSOFifzPiVJyiWDSYLvkLlnKc#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-narkotykowy-gang-mundurowych-produkowali-marihuane,nId,6470203?fbclid=IwAR3tungm-O0kKgWyYSsQGtEXLv8ttFwgGqpSOFifzPiVJyiWDSYLvkLlnKc#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-narkotykowy-gang-mundurowych-produkowali-marihuane,nId,6470203?fbclid=IwAR3tungm-O0kKgWyYSsQGtEXLv8ttFwgGqpSOFifzPiVJyiWDSYLvkLlnKc#crp_state=1
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Jak się nie podoba, idź na kasę do Biedronki 
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,29230841,co-sie-dzieje-w-
radomskiej-drogowce-nieprawidlowosci-bada-
prokuratura.html#do_w=117&do_v=713&do_st=RS&do_sid=1011&do_a
=1011#S.miasta-K.C-B.1-L.1.duzy 
Małgorzata Rusek, 10 grudnia 2022 

"Jak się nie podoba, idź na kasę do Biedronki". Co tak naprawdę dzieje 
się w radomskiej drogówce? 

Ręczne sterowanie, upokarzanie, omijanie w awansach i nagrodach, 
nakazywanie łamania przepisów dla dobra statystyk - twierdzą radomscy 
policjanci. Śledczy sprawdzają, co działo się w wydziale ruchu drogowego 
pod kierownictwem komisarza Mirosława Kusztala. 

Uwielbiałem tę pracę, szczerze. Tym bardziej nie mogłem się z tym 
pogodzić, że zamiast zajmować się egzekwowaniem prawa, nam to prawo 
kazano łamać - mówi Wojciech Barcikowski, policjant z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Mówi otwarcie i pod 
nazwiskiem. 

 

Sprawa "ukraińskiego prezentu" dla szefa Policji tematem 
specjalnego posiedzenia komisji 
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/sprawa-ukrainskiego-
prezentu-dla-szefa-policji-tematem-specjalnego-posiedzenia-
komisji?fbclid=IwAR0WmwfnH0T7gept5ql1cYQExu9yWApyKLeHtX8cmy
kkffMjdaW8qa5NtTk 

INFOSECURITY24, 21 grudnia 2022 

Sprawa "ukraińskiego prezentu" dla szefa Policji tematem specjalnego 
posiedzenia komisji. Zaraz po Nowym Roku lub między świętami, 
zwołamy posiedzenie komisji w celu wyjaśnienia tej sprawy - zapowiedział 
szef Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław 
Szczepański. Dodał, że na posiedzeniu powinien stanąć nie tylko szef 
MSWiA, ale też przedstawiciele Straży Granicznej. 

 

https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,29230841,co-sie-dzieje-w-radomskiej-drogowce-nieprawidlowosci-bada-prokuratura.html#do_w=117&do_v=713&do_st=RS&do_sid=1011&do_a=1011
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,29230841,co-sie-dzieje-w-radomskiej-drogowce-nieprawidlowosci-bada-prokuratura.html#do_w=117&do_v=713&do_st=RS&do_sid=1011&do_a=1011
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,29230841,co-sie-dzieje-w-radomskiej-drogowce-nieprawidlowosci-bada-prokuratura.html#do_w=117&do_v=713&do_st=RS&do_sid=1011&do_a=1011
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,29230841,co-sie-dzieje-w-radomskiej-drogowce-nieprawidlowosci-bada-prokuratura.html#do_w=117&do_v=713&do_st=RS&do_sid=1011&do_a=1011
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/sprawa-ukrainskiego-prezentu-dla-szefa-policji-tematem-specjalnego-posiedzenia-komisji?fbclid=IwAR0WmwfnH0T7gept5ql1cYQExu9yWApyKLeHtX8cmykkffMjdaW8qa5NtTk
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/sprawa-ukrainskiego-prezentu-dla-szefa-policji-tematem-specjalnego-posiedzenia-komisji?fbclid=IwAR0WmwfnH0T7gept5ql1cYQExu9yWApyKLeHtX8cmykkffMjdaW8qa5NtTk
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/sprawa-ukrainskiego-prezentu-dla-szefa-policji-tematem-specjalnego-posiedzenia-komisji?fbclid=IwAR0WmwfnH0T7gept5ql1cYQExu9yWApyKLeHtX8cmykkffMjdaW8qa5NtTk
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/sprawa-ukrainskiego-prezentu-dla-szefa-policji-tematem-specjalnego-posiedzenia-komisji?fbclid=IwAR0WmwfnH0T7gept5ql1cYQExu9yWApyKLeHtX8cmykkffMjdaW8qa5NtTk
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Stanisław Karczewski: Skala agresji i nienawiści, którą 
sieje D. Tusk i PO jest ogromna 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8611104,stanislaw-
karczewskie-pis-napasc-uderzenie.html  

Anna Lewicka 

Karczewski: Zostałem napadnięty. Napastnik zaatakował mnie, bo jestem 
z PiS. "Podczas świątecznych zakupów zostałem napadnięty i uderzony; 
napastnik zaatakował mnie, bo jestem z PiS. Skala agresji i nienawiści, 
którą sieje Donald Tusk i PO jest ogromna" - przekazał były marszałek 
Senatu, senator PiS Stanisław Karczewski w rozmowie z PAP. 
O zdarzeniu były marszałek Senatu poinformował na Twitterze 
w czwartek. - Skala agresji i nienawiści, którą sieje D. Tusk i PO jest 
ogromna. Podczas świątecznych zakupów zostałem napadnięty, 
wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony. Agresywny napastnik 
wyrwał mi telefon i rzucił na podłogę. Bojówki Tuska posuwają się do 
najgorszych czynów - napisał Karczewski. 

 

  

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8611104,stanislaw-karczewskie-pis-napasc-uderzenie.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8611104,stanislaw-karczewskie-pis-napasc-uderzenie.html
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NSA: Trybunał Konstytucyjny został zainfekowany 
bezprawnością 
https://wyborcza.pl/7,75398,29222352,nsa-trybunal-konstytucyjny-zostal-
zainfekowany-bezprawnoscia.html#S.PW-K.C-B.1-L.3.duzy 

Łukasz Woźnicki, 06 grudnia 2022 

NSA: Trybunał Konstytucyjny został zainfekowany bezprawnością. Cały 
polski Sąd Konstytucyjny utracił zdolność do zgodnego z prawem 
orzekania - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie, które 
16 listopada wydał trzyosobowy skład Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, zapadło w sprawie dotyczącej bezczynności 
Kancelarii Sejmu. Ale na kanwie tej sprawy pojawił się także wątek 
legalności obecnego Trybunału Konstytucyjnego. "Obecność w składzie 
TK nieprawidłowo powołanych sędziów powoduje, że cały polski Sąd 
Konstytucyjny został niejako >>zainfekowany<< bezprawnością, a zatem 
utracił w sensie materialnym zdolność do zgodnego z prawem orzekania" 
- czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA. 
 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,29222352,nsa-trybunal-konstytucyjny-zostal-zainfekowany-bezprawnoscia.html#S.PW-K.C-B.1-L.3.duzy
https://wyborcza.pl/7,75398,29222352,nsa-trybunal-konstytucyjny-zostal-zainfekowany-bezprawnoscia.html#S.PW-K.C-B.1-L.3.duzy
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W GDAŃSKU. 

WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW 

W dniu 30 listopada 2022 roku w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku na Biskupiej Górze odbyło się Wojewódzkie Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów ZOW SEiRP w Gdańsku z/s 
w Gdyni. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Jan Pietruszewski otwierając zjazd 
serdecznie przywitał delegatów i członków prezydium poprzedniej 
kadencji oraz zaproszonych gości, w osobach insp. dr Robert Sudenis 
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Antoni Duda Prezes 
ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie 
i Mariusz Lewandowski - Z-ca Przewodniczącego ZW NSZZP 
woj. pomorskiego. 

Na przewodniczącego zjazdu wybrano Jarosława Fikus, na sekretarzy 
Zjazdu – Teresę Radomską i Liliannę Fiedler. Po jednogłośnym przyjęciu 
porządku obrad, przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo 
- Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 

Następnie Komisja Mandatowo Skrutacyjna ustaliła prawomocności obrad 
i przystąpiono do przegłosowania uchwał o przyjęciu Regulamin Obrad jak 
i tryb głosowania. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prezes Jan Pietruszewski 
przedstawił sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego z działalności za 
okres 2018 - 2021 r. W następnej kolejności skarbnik ZOW Joanna 
Jarczak przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021. Jak również 
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Józef Landowski 
przedstawił sprawozdanie WKR za lata 2018-2022. Sprawozdanie 
z działań Zespołu zajmującego się pomocą osobom objętym ustawą 
dezubekizacyjną przedstawił Waldemar Sopek 
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Podczas wolnej dyskusji przedstawiono aktualne problemy nurtujące 
emerytów i rencistów oraz sytuację dot. osób objętych ustawą 
deubekizacyjna. 

Insp. dr Robert Sudenis serdecznie podziękował za zaproszenie i ocenił, 
iż dotychczasowa współpraca policji ze Stowarzyszeniem jest 
prowadzona na wysokim poziomie i będzie w dalszym ciągu 
kontynuowana dla poprawy sytuacji emerytów i rencistów policyjnych. 
Dodał, iż co chwilę kolejni funkcjonariusze odchodząc ze służby stają się 
emerytami czy też rencistami i dołączają do Stowarzyszenia.  Dlatego też 
ciągła współpraca i prowadzenie wspólnych działań jest konieczne dla 
poprawy życia środowiska policyjnego. 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
woj. pomorskiego Mariusz Lewandowski, podziękował Prezesowi Janowi 
Pietruszewskiemu za dotychczasową współpracę z NSZZ Policjantów 
woj. pomorskiego, dziękując wręczył Prezesowi medal pamiątkowy 
z herbem Gryfa Pomorskiego. 

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Warszawie - Antoni Duda podziękował za zaproszenie. 
Przedstawił aktualną sytuację Stowarzyszenia występujące problemy, 
prowadzone obecnie prace w zakresie osób dotkniętych ustawą 
dezubekizacyjną oraz dalsze kierunku działań. Omówił również 
możliwości i zasady udzielania pomocy z funduszu OPP Stowarzyszenia. 

Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uchwalono przyjęcie 
sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego, sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono 
ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy 2018 
- 2021. podjęto również uchwałę o ustaleniu ilościowego wyboru składu 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i WKR. 

W drugiej część obrad delegaci przystąpili do wyboru prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego, Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd 
Krajowy. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku 
jednogłośnie ponownie został wybrany - Jan Pietruszewski. 
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Następnie przegłosowano uchwały w zakresie przyjęcia preliminarza 
finansowego na rok 2022, planu działania Zarządu Wojewódzkiego na rok 
2022, przyjęcia kierunków działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na 
lata 2022-2025, przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 
przyjęcia uchwały o nadanie wyróżnień "Za Zasługi dla SEiRP", oraz 
uchwały w sprawie organizacji uhonorowania seniorów z okazji 
jubileuszów. 

Po głosowaniach i następnie wolnych wnioskach obrady zakończono. 
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tekst: Jarosław Fikus 
zdjęcia: Jarosław Fikus, Józef Landowski 
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KOŁO W KOŚCIERZYNIE 
75-TE URODZINY HENRYKA WISZNIEWSKIEGO 
W dniu 2 listopada 2022 r. podczas posiedzenia Zarządu Koła SEiRP 
w Kościerzynie odbyło się uroczyste spotkanie z kol. Henrykiem 
Wiszniewskim obchodzącym 75-te urodziny. W trakcie spotkania poza 
członkami i Zarządem Koła był obecny Komendant Powiatowy Policji 
w Kościerzynie nadkom. Adam Bork. Solenizantowi wręczono Listy 
Gratulacyjne” od Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku oraz Koła SEiRP 
Kościerzyna wraz z wiązanka kwiatów oraz drobnym upominkiem, życząc 
dostojnemu jubilatowi długich lat życia przepełnionych zdrowiem oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania z jubilatem oraz 
wspomnień minionych lat. Asp. w st. spocz. Henryk Wiszniewski do Milicji 
Obywatelskiej wstąpił w 1970 roku. Przez cały okres pracy zawodowej do 
1991 roku związany był z Komendą w Kościerzynie służąc lokalnej 
społeczności jako dzielnicowy. Karierę zawodową zakończył na 
stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Dziemianach. Po przejściu 
na emeryturę włączył się aktywnie w prace na rzecz środowiska 
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emeryckiego. Od 2005 roku był członkiem Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów KWP w Gdańsku a następnie Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych Koło w Kościerzynie. W 2011 roku został 
uhonorowany odznaczeniem „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”. 
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tekst i zdjęcia: Józef Landowski 
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KOŁO W GDYNI. 
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 

W dniu 13 grudnia 2022 roku członkowie Koła SEiRP w Gdyni 
zorganizowali spotkanie, podczas którego mogli samodzielnie wykonać 
stroiki świąteczne. Spotkanie odbyło się w siedzibie Koła.  

Podczas spotkania wykonano szereg stroików, które w najbliższe święta 
będą ozdobą domowych wigilijnych stołów. Spotkanie poza realizacją 
stroików było także okazją wspólnej integracji i aktywnego, twórczego 
spędzenia czasu. Autorzy wykonanych świątecznych ozdób byli bardzo 
zadowoleni i dumni z własnej pracy. Niektóre ozdoby stały się wystrojem 
świątecznym siedziby Koła w Gdyni oraz siedziby Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. 



49 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

 



50 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

 



51 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: Jarosław Fikus 

zdjęcia: Zbigniew Michalak 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W KATOWICACH 

KOŁO 31 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. 
"MIKOŁAJOWE KLIMATY" 

W obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i dzisiejszego 
Mikołaja członkowie Koła Nr 31 w Siemianowicach Śląskich spotkali się 
wraz z zaproszonymi gośćmi z kierownictwa KWP w Katowicach, 
UM Katowice, KMP Siemianowice Śląskie, członkami Zarządu 
Wojewódzkiego SE i RP, przedstawicielami zaprzyjaźnionych kół 
w Częstochowie, Czechowice - Dziedzice, Mysłowice, Stowarzyszenie 
Aktywni Silesia w Katowicach na tradycyjnych Mikołajkach. 

"MIKOŁAJOWE KLIMATY"- tak zatytułowane było spotkanie integracyjne, 
które zorganizował Zarząd Koła nr 31 Siemianowice Śląskie w KWP 
w Katowicach. 

Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Wojewódzki KWP 
w Katowicach-nadinsp. Roman Rabsztyn, Wiceprezydent Miasta 
Katowice- Jerzy Woźniak, Z-ca Komendanta Szkoły Policji- insp. Gabriela 
Socha, prof. dr hab.WSB- Robert Socha, Naczelnik Gabinetu 
Komendanta KWP- podinsp. Marcin Budzich, Z-ca Naczelnika Gab. 
Komendanta Woj. Policji- kom. Karolina Szlęzak, Z-ca Komendanta KMP 
w Siemianowicach Śląskich- mł. insp. Waldemar Wierzycki, Naczelnik 
Wydz. Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice- Małgorzata Moryń- 
Trzęsimiech, Naczelnik ds PG KPP w Będzinie- kom. Gabriela Barska, 
członkowie naszego Koła: nadinsp. w st. spocz. - Kazimierz Szwajcowski, 
nadinsp. w st. spocz. - Janusz Bieńkowski, insp. w st. spocz. - Andrzej 
Florczak, insp. w st. spocz. -Ryszard Leśniewski, dyrektor TVS- 
Małgorzata Piechoczek, Przewodniczący TKZKEiR Służby Więziennej 
w Katowicach- mjr. w st. spocz. -Stanisław Jaguś, Przewodniczący TO 
NSZZ Policjantów KMP w Siemianowicach Śl.- mł. asp. - Arkadiusz 
Baryluk, Rzecznik Prasowy KMP w Siemianowicach ŚL.- kom. Tatiana 
Lukoszek, Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice- Tadeusz 
Oczko, Wiceprezeska SAS w Katowicach- Małgorzata Kozłowska, Prezes 
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ZOW SEiRP w Katowicach- insp. w st. spocz. - Mieczysław Skowron wraz 
z przedstawicielami wym. Zarządu, Prezes Koła SEiRP w Mysłowicach 
- Sylwia Romaniuk, Prezes Koła w Gliwicach- Henryk Mikosz, Prezes Koła 
SE i RP w Czechowicach - Dziedzicach- Edward Lesiewicz, Prezes Koła 
SEiRP w Częstochowie- Konrad Ptak, Honorowy Prezes ZW SEiRP- Piotr 
Stypa, przedstawiciele wym. Kół i członkowie Koła 31 Siemianowice 
Śląskie. 

Spotkanie prowadziła Prezes Zarządu Koła 31 w Siemianowicach 
Śląskich-Ewa Macek, uczestniczyło ok.100 osób. Było wiele atrakcji: 
Mikołaj z Laponii, który przybył wraz ze Śnieżynkami i Mistrzem Wróżb- 
Bonifacym, rozdawali dla wszystkich uczestników spotkania prezenty 
i zabawiali Gości. Był także występ wspaniałego duetu z TVS- Koli i Juli. 

Na zakończenie biesiady odśpiewano hymn naszego Koła, którego 
twórczynią jest Członek naszego Zarządu Koła - Przewodnicząca Klubu 
Seniorów Krystyna Kuta. 

Było bardzo miło, nastrojowo, uroczyście- pełna integracja. 

To wielki zaszczyt, że przybyli na nasze spotkanie wym. Goście 
a zwłaszcza Komendant Wojewódzki KWP w Katowicach i Wiceprezydent 
Miasta Katowice. 

Ogromne podziękowania kieruję do Zarządu i Członków naszego Koła za 
pracę włożoną w organizację wym. Spotkania. 
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opr. Ewa Macek 

zdjęcia; Jacek Świderski, Krystyna Kuta 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W RZESZOWIE.  

KOŁO W LEŻAJSKU 
W dniu 19.11.2022 r. Zarząd Koła SEiRP w Leżajsku zorganizował 
spotkanie andrzejkowe dla emerytów i rencistów policyjnych oraz ich 
rodzin w restauracji "Dębinianka" w Wierzawicach. W spotkaniu 
uczestniczyło ogółem 36 osób. 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a do tańca przygrywał zespół 
muzyczny "Acropolis". 
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Autor: Józef Sykała 
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POŻEGNANIE WIKTORA KOWALA 
W dniu 19 listopada 2022 r. z żalem pożegnaliśmy Wiktora Kowala. 
Wieloletniego członka ZOW SEiRP w Rzeszowie, naszego wspaniałego kolegę, 
niestrudzonego bojownika o wartości ludzkie i humanistyczne, o dobrym sercu i 
ogromnej cierpliwości, wrażliwym na ludzką niedolę. 

Uroczystość pożegnalna rozpoczęła się w kaplicy cmentarnej na cmentarzu 
Wilkowyja w Rzeszowie o godzinie 11.30. Uroczystość poprowadził mistrz 
ceremonii, który po powitaniu rodziny i zgromadzonych uczestników przedstawił 
drogę życiową zmarłego kolegi Wiktora Kowala, który to przeżył 88 lat. Następnie 
nekrolog pożegnalny odczytała v-ce prezes ZOW SEiRP w Rzeszowie, Marta 
Wytrwał, która w imieniu Zarządu i podległych kół pożegnała kol. Wiktora 
Kowala. 

W dalszej kolejności nekrolog kondolencyjny odczytał mł. insp. Mariusz Skiba - 
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który w imieniu 
Komendanta Wojewódzkiego i pracowników komendy pożegnali naszego 
zmarłego kolegę. Asystę przy urnie Wiktora Kowala pełnili funkcjonariusze z 
NSZZ Policjantów KWP w Rzeszowie. Po ceremonii w kaplicy utworzono 
kondukt żałobny, który odprowadził urnę z prochami Wiktora Kowala na miejsce 
wiecznego spoczynku, gdzie złożono wieńce kwiaty oraz zapalono znicze. 

Spoczywaj w pokoju. 
ZOW SEiRP Rzeszów 
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Autor: Jan Rusek  
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 

Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych formalności w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. 

Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. formalności 
należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25 września 2020 r. 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 
1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. 

2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do wybranego zakresu 
/…/ 

3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej (jest to składka płacona „z góry” na następny miesiąc). 

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

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami zajmującymi się 
obsługą ubezpieczenia: 

Katarzyna Kowal: 579 826 755 - codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-20.00; e-mail: seirp2019@outlook.com 

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

1. "SEiRP 2019". Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019 
2. Medyczny Ekspert Domowy 
3. Ubezpieczenie Lekowe 
4. Zakres Leków (plik Excel) 
5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 
1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 
2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 
3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word) 
4. Upoważnienie (word) 
5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

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


70 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

 



71 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

 



72 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (126) 2022 

OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY (151) 

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

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

Archiwum Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ZOW Olsztyn 

znajduje się w sieci na stronie www: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

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

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