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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

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

 
Redaktor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0000043188 
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POLSKI, CZY TZW. POLSKI ŁAD. 
CZEGO NIE ROZUMIECIE? 

ZER MSWiA po 6 tygodniach odpowiada na nasze pismo 
z 7.01.2022 roku. 

W dniu 18 lutego 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy 
skierowane 7 stycznia do Pani Małgorzaty Zdrodowskiej w sprawie 
skutków wdrażania polskiego ładu których doświadczyły setki naszych 
Koleżanek i Kolegów. 

Z odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że nic nie stało. Nic się nie stało. Oto 
cytat z odpowiedzi, czytajcie ze zrozumieniem: 

„Ww. regulacje rozporządzenia będą miały zastosowanie, przy ustalaniu 
miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji, gdy w danym 
miesiącu zaliczka na podatek dochodowy obliczona wg zasady tzw. 
Polskiego Ładu będzie wyższa od zaliczki obliczonej wg tzw. starych 
zasad. Należy podkreślić, że przy obliczaniu zaliczki, na tzw. starych 
zasadach będzie uwzględniane jej pomniejszenie o kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki, 
stosownie do postanowień ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym 
w dniu 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie terminów, o których mowa 
w rozporządzeniu, znajduje zastosowanie do przychodów uzyskanych od 
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

Dla tych którzy chcą zrozumieć logikę /?/ tzw. Polskiego Ładu 
i interpretacje organu emerytalnego prezentujemy pełny tekst odpowiedzi 
na nasze wystąpienie. 

Cieszymy się, że otrzymaliśmy odpowiedź, ale nie możemy przyłączyć się 
do kierowanych do ZER MSWiA podziękowań, za to, „że jako pierwszy 
rozpoczął i jako pierwszy ZAKOŃCZYŁ pracę zwrotu potrąconych 
w styczniu br. zaliczek podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wszystkim emerytom i rencistom służb mundurowych”. 
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ABC 



9 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (116) 2022 

  



10 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (116) 2022 

INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH 
SOCJALNYCH 

1. Świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
Najnowsze informacje w artykule Gazety Wyborczej z 14 lutego 2022 
roku "500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie? – czytaj 
w Infotece nr 55 poz. nr 7. 

2. Ulga rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnościami 
Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom 
mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego 
Ładu wprowadziły zmianę - modyfikację części wydatków oraz 
dodaniu nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi. /…/ Biuro 
RPO zwróciło się do odpowiedniego departamentu MF o stanowisko i 
informację, czy prowadzono symulacje porównujące obciążenia 
fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w 
porównaniu z poprzednimi zasadami. Spytano także, czy rozważane 
jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kompensacyjnego w 
związku z brakiem możliwości skorzystania przez wskazane osoby z 
ulgi rehabilitacyjnej. Więcej w Infotece nr 55 w poz. 8 oraz na stronach 
Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-
nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy 

3. Będzie 14. emerytura, waloryzacja od 1 marca o 7 proc 
Więcej informacje w artykule Gazety Wyborczej z 14 lutego 2022 roku 
„Kto i kiedy dostanie 14. emeryturę. Oto szczegóły wypłaty”: 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-
14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html 

czytaj w Infotece nr 55 poz. nr 9. 

4. Dodatek osłonowy – szczegółowe informacje na kolejnych 
stronach 

  

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html
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DODATEK OSŁONOWY 

INFORMACJE OGÓLNE 
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to 
kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln. 
gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich 
gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy 
bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł. 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on 
przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 
1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

  

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
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WYSOKOŚCI DOPŁAT W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO: 

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy 
założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2 100 złotych, 

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę, 

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę, 

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł/ 1 437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na 
osobę. 

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania 

ZASADA ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych 
dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

WNIOSEK 

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 
października 2022 roku. 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 
r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca 
stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć 
wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje 
z budżetu państwa. 
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DODATEK OSŁONOWY CD. PLUS ZAŁĄCZNIKI 
W Dzienniku Ustaw z 2022 roku poz. 1 została opublikowana ustawa 
o dodatku osłonowym oraz w poz. 2 rozporządzenie określające wzór 
wniosku o jego wypłatę. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym Dz. U z 2022 r. poz. 2: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D202
20001L.pdf 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego – 
Dz. U z 2022 r. poz. 2: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D202
20002.pdf. 

Ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku. Wnioski można składać 
w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają 
przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1 500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy przysługuje za 
okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego 
wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład 
gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa 
domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego 
i 1 150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).  

Uwaga! W art. 12 cyt. ustawy znajdujemy również ważny zapis: W ustawie 
z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) 
w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Świadczenie uzupełniające 
przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do 
świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo 
suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą 
wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-
rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
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o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.8), zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku 
energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm. 9), 
dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz 
innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na 
podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń 
i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1 700 zł miesięcznie.” 

Więcej informacji w załącznikach: 

• Dodatek osłonowy:  
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 

• Komu przysługuje dodatek osłonowy - ministerstwo wyjaśnia 
wątpliwości: 
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-
domowych,512499.html 

• Ustawa o inflacyjnym dodatku osłonowym już obowiązuje 
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-
poszerza-pakiet,512045.html 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Dz. U z 2022 
r. poz. 2: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D
20220001L.pdf 

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska1) z dnia  
3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
osłonowego – link: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D202
20002.pdf. 

• Wzór wniosku o dodatek osłonowy 

• Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
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DODATEK OSŁONOWY. MINISTERSTWO 
WYJAŚNIA KOMU PRZYSŁUGUJE 

Robert Horbaczewski. Data: 13.01.2022. Czytaj więcej na Prawo.pl: 

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-
domowych,512499.html 

Według obowiązującej od 4 stycznia br. ustawy, wsparcie obejmie blisko 
6,8 mln gospodarstw domowych, prawie połowę wszystkich gospodarstw 
w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył 4,7 mld zł. Dodatek osłonowy 
to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie wypłacany przez gminy, 
które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Wysokość dodatku 
uzależniona od dochodu. Wniosek składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania. 

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium 
dochodu. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym 
przysługuje on osobie: w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
nie przekracza kwoty 2 100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym 
wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego 
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę; 
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na 
osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada 
złotówka za złotówkę.  

Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą 
dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny 
miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, 
gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, 
jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 rok. 
Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
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2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok. Zasiłek rodzinny oraz 
pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że wszystkie dane 
niezbędne do ustalenia dochodu do rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają 
obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS 
Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. 

Prawo do dodatku przysługuje też gospodarstwom w konkubinacie. 
Prawo do dodatku osłonowego mają też osoby mieszające w wynajętych 
mieszkaniach, bo prawo do niego nie ma nic wspólnego z własnością czy 
wynajmowaniem mieszkania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę 
dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby 
składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 
Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, wobec czego jedna osoba 
nie można kilkukrotnie składać wniosku, podając różne adresy 
zamieszkania lub nieruchomości, które są jej własnością. 

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą 
tworzyć także osoby w nieformalnych związkach. 

Czytaj także: Dodatków osłonowych nie wypłacą na czas - będzie pilna 
nowelizacja ustawy. 

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania. 
Wniosek (jego wzór określił minister klimatu i środowiska) składa się 
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można 
złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym 
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany. 
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Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, 
burmistrza czy prezydenta decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał 
zasiłek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku 
osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji. 
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie: 400 zł dla gospodarstwa 
domowego jednoosobowego; 600 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 osób; 850 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 4 do 5 osób; 1150 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z co najmniej 6 osób. 

Tam, gdzie piec i koza - większy dodatek, ale nie zawsze. Jeśli głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek 
osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Obowiązek 
weryfikacji spoczywa na urzędnikach gminnych. Jeśli źródło ogrzewania 
gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca 
otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że 
spełni obowiązujące kryteria. 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi 
wówczas: 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 750 zł 
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 1 062,50 zł 
dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1 437,50 zł 
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany 
w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 
roku. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli 
ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 
2022 r. W tym przypadku wypłata 100 procent dodatku zostanie 
zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. A jeśli wniosek zostanie złożony po 
31 października, nie zostanie rozpoznany. 

Składając pierwszy wniosek, czyli do 31 stycznia należy ujawnić 
dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek po raz drugi należy 
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ujawnić dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać w gminie 
zaświadczeń o rocznych dochodach. Dotyczy to zarówno wniosku 
w wersji papierowej jak i elektronicznej. Informacje podawane we wniosku 
o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod 
rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

Zaproponowane dodatki osłonowe będą miały charakter 
świadczenia rodzinnego – nie będą objęte podatkiem dochodowym 
ani nie będą podlegały egzekucji. 
Śmierć i narodziny domownika po przyznaniu decyzji o dodatku. 
Wątpliwości budzi także to, czy po przyznaniu dodatku, który ma być 
wypłacany w dwóch ratach, ale jeszcze przed wypłatą drugiej raty śmierć 
lub narodziny domownika w gospodarstwie domowym wieloosobowym 
ma wpływ na wysokość dodatku i czy ten fakt trzeba zgłaszać do gminy? 
Ministerstwo klimatu wyjaśnia, że każdy wniosek będzie rozpatrywany 
zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jeśli 
w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego nie 
wpłynie to na wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też jednorazowej 
wypłaty. Ważne jest aby liczba osób w gospodarstwie domowym była 
zgodna ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Większa 
ochrona odbiorcy wrażliwego.  

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza także zmiany w prawie 
energetycznym chroniącym tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej, 
czyli osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje 
w miejscu dostarczenia energii elektrycznej wprowadza zakaz 
wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, 
w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię 
elektryczną w tzw. miesiącach zimowych, możliwość zwrócenia się przez 
odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw 
gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej 
albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec 
zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa 
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gazowe lub świadczone usługi, ochronę przed wstrzymaniem dostaw 
energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową 
w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością 
oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej. 

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich 
dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, 
konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści 
dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji. Autor: 
Robert Horbaczewski 

Czytaj więcej na Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-
domowych,512499.html 

  

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html
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KOMENTARZ PRASOWY 
Ustawa o inflacyjnym dodatku osłonowym już obowiązuje 
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-
poszerza-pakiet,512045.html 

Krzysztof Sobczak Data dodania: 04.01.2022. Od wtorku obowiązuje 
opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Ustaw ustawa o dodatku 
osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w 
pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Na dodatek 
mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł 
w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł 
w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.  

Prezydent Andrzej Duda 27 grudnia 2021. podpisał uchwaloną przez Sejm 
17 grudnia 2022 r. ustawę o dodatku osłonowym, który jest częścią 
rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przewiduje ona dodatek w wysokości od 
500 zł do 1437,50 zł, w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa 
domowego dla wykorzystujących węgiel jako źródło ogrzewania. Dla 
pozostałych będzie to od 400 do 1150 zł. Sejm 17 grudnia br. przyjął część 
poprawek Senatu do ustawy, m.in. mającą usprawnić procedurę wypłaty 
dodatków, ale nie zgodził się na podniesienie z 4,7 mld zł do 9,4 mld zł 
budżetu na dodatki osłonowe.  

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje 
z budżetu państwa. - Podpisałam rozporządzenie, które określa wzór 
wniosku o dodatek osłonowy - poinformowała w poniedziałek minister 
klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że ponad 50 proc. 
gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wnioski i otrzymać wsparcie. 
Od piątku wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie. - Od wtorku 
4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku 
osłonowego - poinformował w poniedziałek na Twitterze resort klimatu 
i środowiska powołując się na szefową tego resortu Annę Moskwę. Część 
szerszego pakietu antyinflacyjnego - Przystąpiliśmy do realizacji założeń 
dotyczącej tarczy antyinflacyjnej. Ma ona chronić polskie rodziny i polskie 
budżety domowe przed wzrostem cen. Rada Ministrów przyjęła pewne 
rozwiązania, które muszą zostać przyjęte ustawowo, a te rozwiązania, 
które można wdrożyć rozporządzeniami, są również już procedowane – 

https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
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powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając pakiet działań 
osłonowych związanych z inflacją. Według premiera, wprowadzany pakiet 
inflacyjny nie tylko wspiera budżety domowe, ale też obniży presję 
inflacyjną o 1-1,5 proc. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 
odpowiadając podczas debaty w Sejmie na pytania posłów na temat 
projektu ustawy przypomniała, że stanowi on element pakietu 
antyinflacyjnego, który obejmuje także obniżkę VAT na gaz i energię 
elektryczną i ciepło systemowe, akcyzę na energię elektryczną i paliwa, 
a także redukcję opłaty emisyjnej i podatku od sprzedaży detalicznej. 
Dodała, że wartość całego pakietu to 10 mld zł. 

Według ustawy na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód 
miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w 
których jest więcej osób. Według pierwotnego rządowego projektu 
świadczenie miało generalnie wynosić 400 zł dla gospodarstwa 
domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 
3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 
1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. Czytaj: Komu 
przysługuje dodatek osłonowy. PiS proponuje wyższe dodatki. Jednak 
podczas prac w komisji w imieniu klubu parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość poprawkę złożył poseł Krzysztof Tchórzewski. - Mimo że 
została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to 
zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia. 
Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek 
osłonowy dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem 
energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania był 
w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstwa domowego 
jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się 
z dwóch-trzech osób, 1 062,50 zł dla gospodarstwa składającego się 
z czterech-pięciu osób i 1 437,50 zł dla gospodarstwa składającego się 
z co najmniej sześciu osób. 

Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie 
ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł 
dla gospodarstwa, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla 



23 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (116) 2022 

gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla 
gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób. 

W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków 
z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. 
Po uwzględnieniu poprawki łączne wydatki na ten cel w przyszłym roku 
mają wzrosnąć do 4 mld 700 mln zł. Jak mówił poseł Tchórzewski, zmiana 
ma na celu ochronę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem 
energetycznym ze względu na wzrost cen węgla. 

Ustawa przewiduje, że jeśli dochody w gospodarstwie domowym 
przekroczą nieznacznie wyznaczony limit, świadczenie będzie wypłacane 
w wysokości równej różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, 
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Dodatek ma 
być wypłacany w dwóch ratach – pierwsza do 31 marca a druga do 
2 grudnia 2022 r. Także obniżka VAT i akcyzy na energię. 

Ustawa to element działań mających ograniczać skutki rosnącej inflacji, 
której tempo zbliża się już do 8 procent. Wprowadzone będzie też obniżka 
podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży 
także VAT od energii elektrycznej. Poza tym wysokość akcyzy zostanie 
obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 
2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione 
z podatku od sprzedaży detalicznej. 

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd. 
Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała 
istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy 
wspierać polskich obywateli - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. 

Czytaj więcej na Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-
poszerza-pakiet,512045.html 

  

https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
https://www.prawo.pl/prawo/ogrzewanie-mieszkan-rzad-obniza-vat-poszerza-pakiet,512045.html
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USTAWA Z 17.12.2021 O DODATKU 
OSŁONOWYM 

link do tekstu: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D202
20001L.pdf 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I 
ŚRODOWISKA 1) Z DNIA 3 STYCZNIA 2022 R. W 

SPRAWIE WZORU WNIOSKU O WYPŁATĘ 
DODATKU OSŁONOWEGO 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20
220002.pdf 

Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. 

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa 

  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
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WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU 
OSŁONOWEGO. WZÓR WNIOSKU. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 
stycznia 2022 r. 

Wzór wniosku można pobrać z linku: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/8. 
Wz%C3%B3r_wniosku_o_dodatek_os%C5%82onowy 10 str.docx 

oraz link do strony www: 

https://www.seirp.pl/dodatek-oslonowy_-ustawa-z-17_12_2021-o-
dodatku-oslonowym 

 

WSKAZÓWKI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK 
Wskazówki jak wypełnić wniosek można pobrać z linku: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/9.%20Wskaz%C3%B
3wki_jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek%204%20str..pdf 

  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/8.%20Wz%C3%B3r_wniosku_o_dodatek_os%C5%82onowy%2010%20str.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/8.%20Wz%C3%B3r_wniosku_o_dodatek_os%C5%82onowy%2010%20str.docx
https://www.seirp.pl/dodatek-oslonowy_-ustawa-z-17_12_2021-o-dodatku-oslonowym
https://www.seirp.pl/dodatek-oslonowy_-ustawa-z-17_12_2021-o-dodatku-oslonowym
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/9.%20Wskaz%C3%B3wki_jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek%204%20str..pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/9.%20Wskaz%C3%B3wki_jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek%204%20str..pdf
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ART. 33 USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU 
/REPRESYJNEJ/, A RACJONALNY 

USTAWODAWCA 
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 715) wprowadziła przesłanki 
weryfikacji prawomocnych decyzji Dyrektora ZER MSWiA. Dyrektor ZER 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. ma obowiązek 
wszczęcia postępowania z urzędu. Jednak wydanie decyzji zmieniającej 
dotychczasową wysokość emerytury i renty może nastąpić tylko 
w przypadku stwierdzenia, że wystąpiła którakolwiek z przesłanek 
wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej. Trudno w tym 
przypadku uznać za nowy dowód lub ujawnienie nowych okoliczności 
faktycznych (zdarzeń niezależnych od przepisów prawa), informację 
Instytutu Pamięci Narodowej, w której nie wskazano wystąpienia żadnych 
zdarzeń i faktów zaistniałych w sensie fizycznym. Za takie okoliczności 
faktyczne można by było uznać konkretne dowody potwierdzające 
indywidualne czyny w zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków 
zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, 
łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do 
życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli. 

W wyroku z 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06 Lex OTK-A 
2007/9/108, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawomocność jest 
sama w sobie wartością konstytucyjną. Ochrona prawomocności ma 
konstytucyjne zakotwiczenie w art. 7 Konstytucji, mówiącym o działaniu 
organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. W tym 
przypadku upłynęły terminy określone w art. 33 ust. 4 ustawy 
zaopatrzeniowej, umożliwiające zmianę decyzji, którą ustalono wcześniej 
wyższe świadczenie (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 
2012r. sygn. akt K 5/11 OTK-A 2012/2/16 oraz wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Moskal przeciwko Polsce skarga 
nr 10373/05). 

Mamy w tym przypadku do czynienia z pozornym konfliktem 
normatywnym. Natomiast twierdzenie, że przepisy ustawy zmieniającej 
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z 16 grudnia 2016 roku są przepisami szczególnymi wobec 
znowelizowanego art. 33 ustawy zaopatrzeniowej, jest błędne. 
Rzeczywiście art. 33 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 uniemożliwia zastosowanie 
art. 15c tej ustawy. Czy tak mógł postąpić racjonalny ustawodawca? 
Wypada zważyć, że ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw weszła w życie po niemalże 4 miesiącach od 
obowiązywania ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2016 roku. Świadczy to 
o racjonalności ustawodawcy, który dostrzegł niekonstytucyjność 
wprowadzonej represyjnej ustawy, nakładającej niewspółmierne sankcje 
za tzw. „służbę na rzecz totalitarnego państwa”. 

Stosowanie założenia o racjonalności prawodawcy nie powinno 
prowadzić do sytuacji, w których podmiot stosujący prawo zamiast 
dostarczyć uzasadnienia przyjętej w rezultacie wykładni oceny prawnej 
blankietowo odwołuje się do tego założenia, nie podejmując żadnego 
wysiłku opisania, jak poszczególne elementy treściowe na to założenie się 
składające, powinny w konkretnym przypadku wpływać na rozumienie 
przepisów, szczególnie jeśli ma ono odbiegać od ich literalnego brzmienia 
(por. Marcin Podleś, Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie 
wykładni w prawie spółek, Przegląd Prawa i Administracji CXX/2 
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.83). W tym przypadku literalne 
brzmienie art. 33 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej daje 
jednoznaczny rezultat interpretacyjny, a nie powinno się stosować 
wykładni celowościowej, funkcjonalnej lub aksjologicznej w opozycji do 
wykładni językowej, jeżeli ta ostatnia prowadzi do jednoznacznych 
rezultatów interpretacyjnych (vide orzeczenia SN z dnia 13 marca 2012 
roku, sygn. akt II UL 164/12, z dnia z dnia 16 sierpnia 2005 roku, 
i UK 378/04 oraz z 23 października 2006 roku, I UK 128/06 www.sn.pl). 
Powyższe rozumowanie potwierdza zaniechanie przez ustawodawcę prac 
nad zmianami w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.1994 Nr 10 
poz. 36 ze zm.), które również miały doprowadzić do represji 
emerytowanych wojskowych za „służbę na rzecz totalitarnego państwa”. 
Wypada też zauważyć, że osoby pełniące faktycznie służbę na rzecz 
państwa totalitarnego, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej 

http://www.sn.pl/
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funkcjonariuszy i art. 13 ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej żołnierzy, utraciły 
prawo do policyjnej emerytury za taką służbę w 1994 roku. 

Końcowo podnieść należy, iż z podobnym „bałaganem legislacyjnym” 
mamy do czynienia obecnie po wejściu w życie zmian w ustawach 
podatkowych tzw. „Polskiego ładu”. Zatem i w tym przypadku prawodawca 
dokonuje korekty rozwiązań ustawowych równolegle z wejściem ich 
w życie, co nie świadczy o wysokim poziomie legislacji. 

Opracowanie nadesłane przez Kolegę z Zamojszczyzny 
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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 55 
Przegląd mediów – 22. 02. 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. 

Oficer policji przez 1551 dni był bez emerytury 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28045173,oficer-policji-
przez-1551-dni-byl-bez-emerytury-mswia-przegralo.html 

Marcin Pietraszewski, 27 stycznia 2022 

Oficer policji przez 1551 dni był bez emerytury. MSWiA przegrało proces, ale nie 
śpieszy się z wyrównaniem. Objęty ustawą dezubekizacyjną były wiceszef 
policji w Katowicach przez cztery lata był pozbawiony emerytury. Żeby 
związać koniec z końcem, pracował jako portier. Teraz wygrał proces 
z MSWiA, ale nie może doczekać się wyrównania. - Potrzebuję pieniędzy, 
moja żona jest śmiertelnie chora - mówi. Krzysztof Kwiatkowski w policji 
przepracował przez 22 lata. Był wiceszefem komendy w Katowicach, 
potem kierował policją w Będzinie. Na emeryturę odszedł w 2012 r. 
w stopniu młodszego inspektora. 1 października 2017 r. MSWiA odebrało 
mu policyjną emeryturę. Powód? Oficera objęto wprowadzoną przez PiS 
ustawą dezubekizacyjną, na mocy, której obniżono świadczenia byłym 
funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL Zdezubekizowany 
oficer przez ponad cztery lata dorabiał jako taksówkarz, kucharz 
i portier. 
 

  

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28045173,oficer-policji-przez-1551-dni-byl-bez-emerytury-mswia-przegralo.html
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28045173,oficer-policji-przez-1551-dni-byl-bez-emerytury-mswia-przegralo.html
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Proszę czekać, będzie wokanda 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-
swiadczenia-
emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZ
n1DXcdb6MBe2KONbWQfSM 

Paulina Nowosielska, 01 lutego 2022 

Ustawa dezubekizacyjna: Proszę czekać, będzie wokanda [OPINIA]. 
Mijają cztery lata, odkąd Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do 
Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące konstytucyjności 
ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r., czyli tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 
I jest to, jak komentowali w DGP sędziowie TK w stanie spoczynku, czas 
rekordowo długi, kiedy sprawa pozostaje bez rozpoznania. Kilka razy 
stawała na wokandzie, kilka razy z niej spadała. Ostatecznie miał ją 
rozpoznawać TK w pełnym składzie z przewodniczącą prezes Julią 
Przyłębską. I gdy na sali padło zdanie, że TK uznaje sprawę za 
dostatecznie rozpoznaną do podjęcia decyzji, okazało się, że „wobec 
niemożności rozpoznania sprawy w terminie publikacyjnym, 
20 października 2020 r., w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia 
rozprawy, rozprawa została otwarta na nowo”. Taką odpowiedź TK 
przekazał DGP równo rok temu. 

 

  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM
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Dopuszczalność zaskarżenia informacji o przebiegu służby 
funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa  
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-
1253-12-dopuszczalnosc-zaskarzenia-informacji-o-521456334 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r 

III AUa 1253/12, Dopuszczalność zaskarżenia informacji o przebiegu 
służby funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa. - Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r 
Opublikowano: LEX nr 1362638. /…/ Dokument ten był podstawą wydania 
zaskarżonych decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. Nie był on jednak 
wiążący dla tego organu, jak i dla weryfikujących ww. decyzję sądów co 
do faktu (przebiegu służby), jak i co do oceny prawnej, czy praca 
wnioskodawcy w w/ w jednostkach stanowiła służbę w organach 
bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 2 ustawy lustracyjno-
dezubekizacyjnej. Na zasadę niezwiązania organu rentowego i sądu 
powszechnego informacją IPN wskazał również Trybunał Konstytucyjny. 
W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r. (K 36/09, 
OTK-A 2012/1/3), stwierdził bowiem, że informacja o przebiegu służby 
byłego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL, mimo braku 
możliwości bezpośredniego zakwestionowania jej treści w postępowaniu 
przed IPN przez funkcjonariusza, którego informacja dotyczy, podlega nie 
tylko weryfikacji w postępowaniu przed właściwym organem emerytalnym, 
ale przede wszystkim podlega wszechstronnej kontroli sądowej 
w postępowaniu wyjaśniającym. 

 

  

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-1253-12-dopuszczalnosc-zaskarzenia-informacji-o-521456334
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-1253-12-dopuszczalnosc-zaskarzenia-informacji-o-521456334


33 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (116) 2022 

Z uwagi na to, że służba S.S. nie jest służbą na rzecz 
totalitarnego państwa, nie było potrzeby analizowania, czy 
art. 15c i 22a tej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, czy 
też nie. 
https://www.saos.org.pl/judgments/451283 

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 5 października 2021 r. Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 
Sygn.akt III AUa 338/21 

/…/ Wskazano, że przy ocenie zasadności objęcia konkretnej osoby 
zakresem ustawy okolicznością, której nie można pominąć jest sam fakt 
weryfikacji w 1990 r. (pkt 92 uchwały SN). /…/ Można przypuszczać, iż 
wyspecjalizowany organ jakim jest IPN posiadał możliwości relatywnie 
szerokiego sprawdzenia danego funkcjonariusza w zakresie tego na czym 
rzeczywiście polegała jego praca. Materiał dowodowy oceniany w ramach art. 
233 § 1 k.p.c. nie pozwala na zakwalifikowanie służby odwołującego w spornym 
okresie jako służby na rzecz państwa totalitarnego. Dodać należy, że organ 
rentowy nie przejawił żadnej inicjatywy dowodowej, aby wykazać, że S. S. 
„pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa” w rozumieniu wskazanym 
w uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III UZP 1/20. /…/ Podkreślić należy, 
iż w sprawie XIII U 11721/10 wyżej powoływanej prawomocnie zostało 
przesądzone, że Departament w którym służbę w okresie od 1 lipca 1977 r. do 
23 marca 1990 r. pełnił S. S. nie był organem bezpieczeństwa państwa o których 
mowa w art. 2 ustawy z 18 października 2016 r. o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. /.../ W ocenie Sądu 
Apelacyjnego, skoro sporny okres służby odwołującego nie jest okresem 
służby w organach bezpieczeństwa, to tym bardziej nie można uznać, że 
w tym okresie pełnił on służbę na rzecz państwa totalitarnego w rozumieniu 
art.13b ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Z uwagi na to, że służba S. S. nie jest 
służbą na rzecz totalitarnego państwa, nie było potrzeby analizowania, czy 
art. 15c i 22a tej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, czy też nie./…/ Sąd 
Apelacyjny nie stwierdził przy tym nieważności postępowania, a także podzielił 
ustalenia faktyczne i wykładnię prawa dokonaną przez Sąd Okręgowy. 
Powyższe, nie czyniło zatem zasadnym uchylenie zaskarżonego orzeczenia 
i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Z tych względów Sąd 
Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną na mocy art. 385 k.p.c. 

https://www.saos.org.pl/judgments/451283
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
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Ustalenie służby na rzecz totalitarnego państwa 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-
195-20-ustalenie-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-523241244 

III AUa 195/20, Ustalenie służby na rzecz totalitarnego państwa. 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. 
/…/ W przypadku J. K. informacja Instytutu Pamięci Narodowej nr (...) 
z dnia 31 marca 2017 r. wskazuje, poza jego danymi osobowymi, jedynie 
okres od dnia 1 września 1988 r. do dnia 31 lipca 1990 r. jako okres 
pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa, bez wskazania przy tym 
w jakich konkretnie formacjach i instytucjach służba ta była pełniona. 
Z treści tej informacji nie wynika jakie działania pracowników IPN 
poprzedziły jej wydanie. Jedynie można przypuszczać, że na podstawie 
teczki personalnej wnioskodawcy ustalono okres, w którym był on 
formalnie przydzielony do formacji wymienionych w art. 13b ustawy 
zaopatrzeniowej (Wyższa Szkoła (...) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w L. oraz Akademia (...), bez badania czy rzeczywiście był tam 
przydzielony oraz czym faktycznie zajmował się w tym czasie w ramach 
swoich obowiązków. Z informacji IPN nadto nie wynika, dlaczego nie 
uwzględniono, że J. K. w okresie od (...) do dnia (...) odbywał zasadniczą 
służbę wojskową, której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym 
obowiązku obrony. Służby w tym ostatnim okresie, zgodnie z art. 13c 
pkt. 2 ustawy zaopatrzeniowej, nie uznaje się za służbę na rzecz 
totalitarnego państwa. W informacji IPN brak jest również odniesienia do 
treści dyplomu ukończenia przez J. K. studiów wyższych. Z dokumentu 
tego wynika, że w latach 1989-1992 odbył on w Wyższej Szkole (...) w S. 
studia wyższe zawodowe zaoczne w zakresie prawno-administracyjnej 
ochrony porządku publicznego. Należy przy tym zauważyć, że 
wyspecjalizowany organ, jakim niewątpliwie jest Instytut Pamięci 
Narodowej, posiadał możliwości dokładnego sprawdzenia na czym 
polegała praca danego funkcjonariusza w konkretnych okresach. Teczka 
akt osobowych J. K. oraz dokumenty zgromadzone w aktach policyjnego 
organu emerytalnego nie pozwalają na przypisanie mu działań 
bezprawnych, które mogły być kwalifikowane jako działania (służba) na 
rzecz na rzecz totalitarnego państwa. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-195-20-ustalenie-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-523241244
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-195-20-ustalenie-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-523241244
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Skoro zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie 
pozwolił na ustalenie, że okres pełnionej przez 
odwołującego służby, był okresem służby na rzecz 
totalitarnego państwa w rozumieniu art. 13b ustawy 
zaopatrzeniowej, to nie można było zastosować do niego 
art. 15c i art. 22a ustawy zaopatrzeniowej 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-
613-21-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-bialymstoku-523362739 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2021 r. 
III AUa 613/21. 

Podkreślić też należy, iż po zmianach ustrojowych i powołaniu Policji 
w miejsce Milicji Obywatelskiej, co miało miejsce w 1990 r., D. B. 
bezpośrednio po zwolnieniu ze służb w MO z dniem 31 lipca 1990 r. został 
przyjęty do służby w Policji od 1 sierpnia 1990 r. i powierzono mu 
obowiązki tożsame z wykonywanymi do 31 lipca 1990 r. Służbę w Policji, 
co wyżej wskazano pełnił nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę 
w 2010 r. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, gdyby służbę odwołującego 
w okresie od 1 listopada 1987 r. do 31 lipca 1990 r. na stanowisku 
milicjanta-kuriera należało zakwalifikować jako służbę na rzecz 
totalitarnego państwa, to z całą pewnością nie przeszedłby pozytywnej 
weryfikacji i nie zostałby przyjęty o pracy w Policji. 

 

  

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-613-21-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-bialymstoku-523362739
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-613-21-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-bialymstoku-523362739
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"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie? 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28114117,500-plus-dla-seniora-
komu-przysluguje-takie-wsparcie.html 

Ewa Furtak, 14 lutego 2022 

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie? "500 plus dla 
seniora" to potoczna nazwa świadczenia dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Właściwa nazwa to "świadczenie 
uzupełniające". 
 

Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach 
nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej 
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-
nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy 

26 stycznia 2022 

Co z ulgą rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnościami o niższych 
DOCHODACH? 

• Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą 
mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej 

• To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie 
przekroczą progu kwoty wolnej od podatku - od 1 stycznia 2022 r. 
jest to 30 tys. zł. 

• Czy Ministerstwo Finansów wprowadzi jakiś mechanizm 
kompensujący? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich 

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania 
z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które 
osiągają niższe dochody. 

 

  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28114117,500-plus-dla-seniora-komu-przysluguje-takie-wsparcie.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28114117,500-plus-dla-seniora-komu-przysluguje-takie-wsparcie.html
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy
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Kto i kiedy dostanie 14. emeryturę. Oto szczegóły wypłaty 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-
emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html 

Leszek Kostrzewski, 14 lutego 2022 

Kto i kiedy dostanie 14. emeryturę. Oto szczegóły wypłaty. Mateusz 
Morawiecki właśnie zapowiedział wypłatę 14. emerytury. Wyborcza.biz 
poznała szczegóły dotyczące wypłaty dodatkowego świadczenia. Niestety 
nie wszyscy emeryci dostaną 14. emeryturę. Rząd wprowadził tu duże 
ograniczenia. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym 
świadczeniem. Ile wyniesie dodatkowa 14. emerytura? Określenie 
„14. emerytura", którym posługuje się rząd, jest mylące. Dodatkowe 
świadczenie nie będzie wynosić tyle samo, ile co miesiąc dostają 
poszczególni emeryci. Każdy z emerytów i rencistów dostanie najniższe 
świadczenie wypłacane przez ZUS. Od 1 marca 2022 wynosić ono będzie 
1338,44 zł brutto. I tyle dostaną seniorzy. 

 

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze 
standardami 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jednoosobowy-sklad-sadu-w-dwoch-
instancjach-w-pandemii,513331.html?fbclid=IwAR1cuExQ-
Yt9tLNPs5haHww21Q5ryZJ7Lw6dnUhgNNZURSZ8tMG0wy8HoJQ 

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 08 lutego 2022 

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami? 
Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-
19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te 
wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz 
standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. 
Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych 
orzeczeniach. 

 

  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=emerytury#anchorLink
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jednoosobowy-sklad-sadu-w-dwoch-instancjach-w-pandemii,513331.html?fbclid=IwAR1cuExQ-Yt9tLNPs5haHww21Q5ryZJ7Lw6dnUhgNNZURSZ8tMG0wy8HoJQ
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jednoosobowy-sklad-sadu-w-dwoch-instancjach-w-pandemii,513331.html?fbclid=IwAR1cuExQ-Yt9tLNPs5haHww21Q5ryZJ7Lw6dnUhgNNZURSZ8tMG0wy8HoJQ
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jednoosobowy-sklad-sadu-w-dwoch-instancjach-w-pandemii,513331.html?fbclid=IwAR1cuExQ-Yt9tLNPs5haHww21Q5ryZJ7Lw6dnUhgNNZURSZ8tMG0wy8HoJQ
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Czy sądy administracyjne udźwigną tzw. Polski Ład 
https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19398291-marek-isanski-czy-sady-
administracyjne-udzwigna-tzw-polski-lad 

Marek Isański, 28 stycznia 2022 

Czy sądy administracyjne udźwigną tzw. Polski Ład. Przepisy muszą być 
na tyle jednoznaczne i zrozumiałe, aby podatnik mógł je bez problemu 
i bez pomocy kancelarii podatkowych zrozumieć. Sędziowie mają czas, 
przynajmniej teoretycznie, na zapoznanie się z nowymi przepisami, bo 
lawina skarg zacznie się najwcześniej za rok. Wpisanie zasady „in dubio 
pro tributario" do ordynacji podatkowej było ogromną, choć nieplanowaną, 
szansą dla podatników na przygotowanie się sądów na tzw. Polski Ład. 

Polski Ład to nie tylko słabo, bądź bardzo słabo, przemyślana podwyżka 
podatków dla średnio i lepiej niż średnio zarabiających Polaków. To nie 
tylko gigantyczny problem dla nich samych i obsługujących ich biur 
księgowych. To tysiące niskiej jakości zmian przepisów, które spowodują 
gigantyczną ilość sporów obywatel–fiskus. Sądy administracyjne zostają 
zalane tymi sprawami. I ich wyroki zadecydują, czy jesteśmy państwem 
prawa, czy państwem pozorów prawa. I to będzie jeden z zasadniczych 
efektów Polskiego Ładu. 

 

  

https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19398291-marek-isanski-czy-sady-administracyjne-udzwigna-tzw-polski-lad
https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19398291-marek-isanski-czy-sady-administracyjne-udzwigna-tzw-polski-lad
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Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/etpc-skarga-teraz-w-terminie-4-
miesiecy,513327.html?fbclid=IwAR1HpVZzeXPl6Lvd5_YHncH4zBy3c02
Pan-jsIXQVuARVYugQTMK3dr2oto 

Katarzyna Warecka, 07 lutego 2022 

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy. Z dniem 1 lutego 2022 r., 
wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od 
dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym. Od 
1 lutego 2022 r. zmienia się termin wnoszenia skarg do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Dotąd termin ten wynosił 6 miesięcy, teraz 
wynosi 4 miesiące od chwili wydania ostatecznego rozstrzygnięcia 
krajowego w danej sprawie, to jest po wyczerpaniu wszystkich prawnych 
środków w postępowaniu krajowym. Rozstrzygnięciem takim zazwyczaj 
będzie prawomocne rozstrzygnięcie najwyższego organu sądowego 
w danym państwie-stronie Konwencji o ochronie praw człowieka, zgodnie 
z zasadą obowiązku wyczerpania przez skarżącego wszystkich środków 
odwoławczych w prawie krajowym z art. 35 Konwencji. 

 

  

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/etpc-skarga-teraz-w-terminie-4-miesiecy,513327.html?fbclid=IwAR1HpVZzeXPl6Lvd5_YHncH4zBy3c02Pan-jsIXQVuARVYugQTMK3dr2oto
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/etpc-skarga-teraz-w-terminie-4-miesiecy,513327.html?fbclid=IwAR1HpVZzeXPl6Lvd5_YHncH4zBy3c02Pan-jsIXQVuARVYugQTMK3dr2oto
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Jaki jeszcze gadżet kupią, żeby wygrać 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28126958,bartosz-t-wielinski-czy-
to-suweren-wybral-te-wladze-czy.html#S.W-K.C-B.3-L.1.maly 

Bartosz T. Wieliński: Czy to "suweren" wybrał tę władzę, czy ona sama siebie, skoro 
podsłuchiwała sztab opozycji i manipulowała internetem? 

Bartosz T. Wieliński 18 lutego 2022. Zabójstwo Adamowicza, nagonka na 
ludzi LGBT+, kłamstwa TVP i Pegasus to część większej całości. /…/ Jaki 
jeszcze gadżet kupią, żeby wygrać. Kropki się powoli łączą, więc ostatnia: 
na 2023 r. zaplanowano wybory parlamentarne, na 2025 prezydenckie. 
Trudno nie podejrzewać, że PiS, by przetrwać i zapewnić sobie 
bezkarność, do sprawdzonej mieszanki Pegasusa, hejtu 
i wykorzystywania możliwości, jakie daje pełna kontrola nad instytucjami 
i pieniędzmi państwa, dorzuci kolejne gadżety z bogatego arsenału XIX-
wiecznych (prowokacje, sfingowane akty oskarżenia, plotki, zastraszanie, 
korupcja) i XXI-wiecznych (technologie, socjotechniki, psychologia) 
narzędzi, z jakich już korzystają bardziej zaawansowani polityczni 
megalomani, cyniczni populiści i autokraci. 
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W ocenie pionu śledczego IPN czyny oskarżonych 
funkcjonariuszy SB kwalifikowały się jako zbrodnia 
przeciwko ludzkości 
https://wiadomosci.wp.pl/prowokacja-wobec-ks-jerzego-popieluszki-sad-
najwyzszy-odsyla-sprawe-do-ponownego-zbadania-
6713589459647200a 

Prowokacja wobec ks. Jerzego Popiełuszki. Sąd Najwyższy odsyła 
sprawę do ponownego zbadania. oprac. Wojciech Rodak 09-12-2021. 
W 2019 r. Sąd Okręgowy umorzył z powodu przedawnienia postępowanie 
karne przeciwko trzem funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, 
oskarżonym o dokonanie tzw. prowokacji na Chłodnej w 1983 r. Chodzi 
o podrzucenie do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki obciążających go 
materiałów. Teraz Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o umorzeniu 
i ponownie skierował sprawę do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ze 
względu na zawiłość sprawy postanowiono o tydzień odroczyć 
sporządzenie uzasadnienia tej decyzji - poinformował przewodniczący 
czwartkowemu posiedzeniu w Izbie Karnej SN sędzia Dariusz Świecki. 

 

Jak zregenerować płuca po koronawirusie i zacząć 
oddychać pełną piersią 
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28125610,jak-zregenerowac-
pluca-po-koronawirusie.html 

Katarzyna Staszak, 18 lutego 2022 

Jak zregenerować płuca po koronawirusie i zacząć oddychać pełną 
piersią. Masz duszności, nie możesz złapać tchu po zapaleniu płuc? Oto 
co możesz zrobić, by znowu oddychać pełną piersią. Co możemy sami 
zrobić dla zdrowia płuc? Jak wspomagać regenerację płuc po infekcjach, 
np. zapaleniu płuc wywołanym wirusem SARS-CoV-2? Radzi pulmonolog 
dr n. med. Katarzyna Lewandowska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Warszawie. 

 

https://wiadomosci.wp.pl/prowokacja-wobec-ks-jerzego-popieluszki-sad-najwyzszy-odsyla-sprawe-do-ponownego-zbadania-6713589459647200a
https://wiadomosci.wp.pl/prowokacja-wobec-ks-jerzego-popieluszki-sad-najwyzszy-odsyla-sprawe-do-ponownego-zbadania-6713589459647200a
https://wiadomosci.wp.pl/prowokacja-wobec-ks-jerzego-popieluszki-sad-najwyzszy-odsyla-sprawe-do-ponownego-zbadania-6713589459647200a
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28125610,jak-zregenerowac-pluca-po-koronawirusie.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28125610,jak-zregenerowac-pluca-po-koronawirusie.html
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
BYDGOSZCZY 

KOŁO NR 15 W RADZIEJOWIE 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 30. Zarząd Koła 
uznał, że w realizacji tego szczytnego celu nie może zabraknąć emerytów 

i rencistów policyjnych. Uchwała zarządu była jednomyślna – GRAMY 
Z ORKIESTRĄ. Uzyskaliśmy zgodę centrali orkiestry na posługiwanie się 
dwiema puszkami kwestorskimi. 
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Należy podkreślić sprzyjające, 
wspierające postawy prawie 
80 osobowej rzeszy członków emerytów 
i rencistów policyjnych powiatu 
radziejowskiego skupionych w Kole, 
miejscowego sztabu akcji - to 
mobilizowało do działania. 

Emerytom, członkom ich rodzin, 
sympatykom pozostawiono swobodę 
w zakresie przekazania datków. Każdy 
grosz był na wagę złota, złota dla 
zdrowia. 

Dziękujemy 

 

autor publikacji: Andrzej Drzewiecki - Prezes Zarządu 
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POSŁANKA NA SEJM RP, PANI KATARZYNA 
MARIA PIEKARSKA, OFERUJE POMOC 

PRAWNĄ REPRESJONOWANYM 
MUNDUROWYM W SWOIM BIURZE POSELSKIM 

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

Jak nas informuje Biuro Poselskie posłanki Katarzyny Marii 
Piekarskiej, w dalszym ciągu można skorzystać z porady 
prawnej /także np. w sprawach mieszkaniowych/, pod 
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu pod podanym 
wyżej numerem telefonu: 606 571 571. 
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NEKROLOGI 
insp. w st. spocz. Tadeusz GRUDNIEWSKI 

Prezes Koła SEiRP w Starachowicach, 

Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach, 
Były Skarbnik Zarządu Głównego SEiRP 

Ceremonia pożegnania odbyła się 18.02.2022r. na Cmentarzu 
Komunalnym w Starachowicach 

Cześć Jego Pamięci 
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mł.  chor. w st. spocz. Aleksander KOZŁOWICZ 

Prezes Zarządu Koła SEiRP w Elblągu, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego SEiRP. Wielokrotnie 

wyróżniany, 
wpisany do Księgi Zasłużonych Stowarzyszenia. 

Zmarł 17.02.2022r. 

Cześć Jego Pamięci 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 

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

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

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

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

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

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

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

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

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

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

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

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(141) 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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OFERTA KULTURALNA. 
KONCERT 10 TENORÓW 

Potrafią wszystko (nic dziwnego - jest ich aż DZIESIĘCIU!): śpiewać 
piosenkę podczas deszczu, martwić się ostatnią niedzielą, czarować 
głosem pojedynczo i w grupie... Co więcej - dobierają sobie repertuar w 
taki sposób, że są w stanie wcielić się nie tylko we Franka Sinatrę z jego 
ciepłym barytonem, ale nawet w Edith Piaf, widzącą życie w różowych 
barwach. Śpiewają o kobietach, o miłości, o poranku, o wieczorze, o 
mamie, o zakrętach w biografii, nie boją się żadnych wyzwań wokalnych - 
wszystko po to, aby udowodnić na koniec, że "We Are The Champions". 

REPERTUAR 
Część I: 
 Buonasera, signorina, buonasera - Mauro Pawlowski 
 Singin' In The Rain - Gene Kelly 
 Mattinata - Al Bano & Romines Power 
 Diana - Paul Anka 
 Cała sala śpiewa z nami - Jerzy Połomski 
 La Danza - Carlo Pepoli 
 Kochana - Renata Przemyk 
 Mama – Queen 
 La vie en rose - Edith Piaf 
 Cielito lindo - Quirino Mendoza y Cortes 
 Amapola - Albert Gamse 
 To ostatnia niedziela - Mieczysław Fogg 
 Nessun dorma - Giacomo Puccini 
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Część II 
 Belle – Garou 
 Ci sarà - Al Bano 
 Amazing Grace - John Newton 
 A Man Without Love - Engelbert Humperdinck 
 Ore Ore - autor nieznany 
 Orkiestra 
 Musica che resta 
 My Way - Paul Anka 
 Amor, Amor - Sunny Skylar, Jacques Plante 
 Potpourry (Pretty Woman, You Got It, You're My Heart, 

Volare, Gipsy King) 
 Et si tu n'existais pas - Joe Dassin 
 We are the champions - Queen 
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Rabat dla GRUP SEiRP - 10 zł taniej na osobie 

01/03/2022 godz. 19:00 OPOLE 
Teatr im. Jana Kochanowskiego, pl. Teatralny 12 

02/03/2022 godz. 19:00 KRAKÓW 
ICE Kraków Congress Central. Marii Konopnickiej 17 

04/03/2022 godz. 19:00 NOWY TARG 
Miejski Ośrodek Kultury, Aleja Tysiąclecia 37 

05/03/2022 godz. 18:00 ZAWIERCIE 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Piastowska 1 

07/03/2022 godz. 19:00 RADOM 
Radomska Orkiestra Kameralna, ul. Żeromskiego 53 

08/03/2022 godz. 19:00 LUBLIN 
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1 

09/03/2022 godz. 19:00 KIELCE 
Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej, 

ul. Żeromskiego 12 
10/03/2022 godz. 19:00 RZESZÓW 

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego, 
ul. Fryderyka Chopina 30 

11/03/2022 godz. 19:00 KATOWICE 
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2 

12/03/2022 godz. 18:00 CZĘSTOCHOWA 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
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13/03/2022 godz. 18:00 KALISZ 
Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji, 

ul. Łódzka 19-29 

14/03/2022 godz. 19:00 WARSZAWA 
Teatr Palladium, ul Złota 9 

15/03/2022 godz. 19:00 POZNAŃ 
Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1 

16/03/2022 godz. 19:00 OLSZTYN 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska, ul. Głowackiego 1 

17/03/2022 godz. 19:00 OLSZTYN 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska, 

ul. Głowackiego 1 

18/03/2022 godz. 19:00 PŁOCK 
Teatr Dramatyczny, ul. Nowy Rynek 11 

19/03/2022 godz. 18:00 GDAŃSK 
Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1 

20/03/2022 godz. 16:00 SZCZECIN 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, 

ul. Małopolska 48 

21/03/2022 godz. 19:00 BYDGOSZCZ 
Artego Arena, ul. Toruńska 59 

22/03/2022 godz. 19:00 KOSZALIN 
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2 

23/03/2022 godz. 19:00 BIAŁYSTOK 
Opera i Filharmonia Podlaska - ul. Odeska 1 
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24/03/2022 godz. 19:00 ŁÓDŹ 
Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51 

25/03/2022 godz. 19:00 KĘPNO 
Hala Widowiskowo-Sportowa – Projekt Kępno, 

ul. Sportowa 9 

26/03/2022 godz. 19:00 PUŁAWY 
Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, 

ul. Wojska Polskiego 4 

27/03/2022 godz. 19:00 EŁK 
Hala Widowiskowo - Sportowa, 

ul. Św. M. M. Kolbego 11 

29/03/2022 godz. 19:00 WROCŁAW 
Sala Koncertowa Radia Wrocław, 

al. Karkonoska 10 

30/03/2022 godz. 19:00 DĄBROWA GÓRNICZA 
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1 

31/03/2022 godz. 19:30 OTRĘBUSY 
Sala Widowiskowa Zespołu Mazowsze, ul. Świerkowa 2 

Zapraszamy do kontaktu 
Iwona Brussa tel.: 665 27 377 
AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa 
Wełnica Os. Słoneczne 20, 62-200 Gniezno 
NIP: 784-140-22-49, REGON: 631279491 
Tel.: biuro: (61) 424 28 24 
e-mail: info@agencjabrussa.pl 

mailto:info@agencjabrussa.pl
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