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Koleżankom i Kolegom, 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 

zdrowia, radości i wzajemnej życzliwości, 

w imieniu Zarządu Głównego 

życzy 

Antoni Duda 
Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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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 
SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego, a także zmniejsza się liczba 
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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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POMOC DLA UKRAINY 

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni 
Duda podjął decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniężnej wśród członków i 
sympatyków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na pomoc dla osób 
poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę – treść 
decyzji poniżej. 
Zebrane środki zostaną przekazane wybranej organizacji pozarządowej 
na bezpośrednią pomoc dla ofiar wojny - na zakup żywności, leków, 
artykułów higienicznych i innych rzeczy niezbędnych dla osób 
skrzywdzonych działaniami wojennymi. 
Założyliśmy, że gdyby każdy z nas przekazał na konto naszej zbiorki 
choćby pięć złotych, to zebralibyśmy znaczącą kwotę na wsparcie i realną 
pomoc ludziom, którzy jej bardzo potrzebują. 
Wszystkich zainteresowanych osobistym wsparciem finansowym pomocy 
dla Ukrainy prosimy o wpłaty na konto: Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, ul. Domaniewska 
36/38, 02-672 Warszawa – z dopiskiem „pomoc dla Ukrainy” na konto w 
BGŻ BNP Paribas: 

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 
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Płyną środki na pomoc dla Ukrainy 
W dniu 2 marca 2022 roku rozpoczęliśmy zbiórkę pieniężną na pomoc dla 
osób poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Tylko 
w dniu 2 i 3 marca 2022 roku wpłynęło na konto tej zbiórki ponad tysiąc 
złotych. Prezentujemy zanonimizowany wyciąg z rachunku bankowego 
z wykazem wpłat, na którym pozostawiliśmy kwotę darowizny i miejsce 
zamieszkania darczyńcy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce 
i zrozumienie sytuacji. Liczymy na dalsze wpłaty. O postępach zbiórki 
będziemy na bieżąco informować. 

Biuro ZG SEiRP 

Zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”. Informacja z 17 marca 2022 
Uprzejmie informujemy, że w czasie dwóch tygodni na konto zbiórki 
„Pomoc dla Ukrainy” wpłynęło prawie 11 tysięcy złotych. Dotychczas 
odnotowaliśmy wpłaty od 84 darczyńców, w tym kilka wpłat zbiorczych 
z Kół SEiRP. Mamy informację, że zbiórka w Kołach i Zarządach trwa. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Każda złotówka na 
pomoc dla Ukrainy jest bardzo ważna. Zachęcamy do dalszych wpłat. 

Biuro ZG SEiRP 

Zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”. Informacja z 28 marca 2022 
Uprzejmie informujemy, że w czasie dwóch tygodni na konto zbiórki 
„Pomoc dla Ukrainy” wpłynęło prawie 20.000 złotych. Dotychczas 
odnotowaliśmy wpłaty od 94 darczyńców, w tym kilkanaście wpłat 
zbiorczych z Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, a także z Kół SEiRP. 
Wyróżnia się organizacja dolnośląska skąd wpłynęło łącznie ponad 
4 tysiące złotych. Mamy informację, że zbiórka w Kołach i Zarządach trwa. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Każda złotówka na 
pomoc dla Ukrainy jest bardzo ważna. Zachęcamy do dalszych wpłat. 

Biuro ZG SEiRP 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA SPOTKANIA DNIA14 MARCA 2022 R. 
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZER MSWIA 

W dniu 14 marca 2022 r. na zaproszenie Dyrektor ZER MSWiA odbyło się 
spotkanie z osobami reprezentującymi środowisko emerytów 
mundurowych. 

Ze strony ZER MSWiA w spotkaniu uczestniczyli: p. Małgorzata 
Zdrodowska (Dyrektor), panie naczelniczki wydziału Organizacyjnego, 
Obsługi Prawnej, Obsługi Klientów. Stronę społeczną reprezentowali: 
generałowie Leszek Szreder, Zbigniew Chwaliński, przedstawiciel 
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przedstawicielka 
organizacji emeryckiej straży pożarnej. Jako Pierwszy Zastępca Prezesa 
Zarządu Głównego SEiRP reprezentowałem interesy środowiska 
emerytów i rencistów policyjnych. 

W trakcie spotkania poruszyłem szereg spraw związanych z problemami, 
które zgłaszali członkowie naszego Stowarzyszenia a w szczególności 
dot. ustawy „represyjnej”. 

1. Niedotrzymywanie terminu wypłat emerytur/rent po 
prawomocnych wyrokach sądowych przywracających ich wysokość 
do poziomu sprzed 1 października 2017 r. W myśl przepisów termin 
ten wynosi 30 dni od daty otrzymania wyroku przez ZER MSWiA. 

Otrzymałem zapewnienie ze strony p. dyrektor, że opóźnienia są 
sporadyczne, wynikają z nawału pracy i w takim wypadku z urzędu 
wypłacane są odsetki ustawowe. Problemem jest również fakt, iż 
wyroki wpływają na konta indywidualne radców prawnych 
wykonujących usługi na rzecz ZER-u, niekiedy już nie zatrudnionych. 
Pani naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej dodatkowo wyjaśniła, że 
stosują podwójny sposób postępowania. W przypadku wyroku 
wydanego w postępowaniu niejawnym, 30 dni jest liczone od czasu 
otrzymania wyroku. Natomiast w przypadku wyroku wydanego na 
rozprawie, po jego otrzymaniu zwracają się o jego uzasadnienia 
i termin 30 dniowy liczą od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem. 
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Poinformowałem, że wg mnie jest to niewłaściwe i będziemy 
namawiali zainteresowanych o występowanie o odsetki za okres 
zwłoki powyżej 30 dni licząc od otrzymania wyroku przez ZER MSWiA 
niezależnie od trybu wyrokowania. 

Poproszono mnie o przedstawienie przykładów opóźnień w wypłacie 
należnych świadczeń, uczyniłem to wysyłając 16 marca 2022 r. maila 
do p. Dyrektor z takim wykazem.  

2. Zaniżanie przez ZER MSWiA wysokości przedmiotu sporu 
w pismach procesowych. Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami kpc 
w przypadku świadczeń powtarzających się, sumuje się świadczenia 
z jednego roku. 

3. Niejasny sposób wyliczania zaległych świadczeń, otrzymanie 
w decyzji sumy końcowej świadczenia bez podania szczegółowego 
wyliczenia należności. Przekazano, iż każdy zainteresowany może 
zwrócić się do ZER-u o rozbicie wyliczenia na poszczególne lata 
i pozycje zawarte w decyzjach rocznych. Trzeba to uczynić najlepiej 
tuż po uzyskaniu prawomocnego wyroku. 

4. Składanie apelacji i zażaleń w każdej sprawie, również, gdy 
wygrana organu emerytalnego jest więcej niż wątpliwa. Podałem dwa 
przykłady osób, które podjęły służbę w MO w 1954 r. na podstawie 
nakazu pracy, który wykluczał możliwość odmowy. Sąd Okręgowy 
uchylił decyzje ZER MSWiA, który nie odpuścił i złożył apelacje. 
Usłyszałem odpowiedź, że ZER MSWiA jest jednostką budżetową 
i nie może się narazić na zarzut niedbałości o mienie publiczne 
w rozumieniu kwot zaoszczędzonych przy ewentualnej przegranej 
emeryta czy rencisty. Wyjaśniono ponadto, że nie mogą czynić 
żadnych wyjątków, bo również inne grupy osób miałyby być 
różnicowane, co byłoby niewłaściwe. Wyjaśniłem, że nie chodzi 
o faworyzowanie konkretnych grup, tylko o indywidualne podejście do 
każdej osoby pobierającej obniżone świadczenie. 
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5. Zażalenia na postanowienia sądów w przypadku niedotrzymania 
przez ZER terminów ustawowych, w szczególności terminu do 
złożenia apelacji. Poinformowano mnie, iż podjęto decyzje, 
o nieskładaniu zażaleń na postanowienia sądu, o ile niedotrzymania 
terminu powstało z winy ZER-u. 

6. W sprawie wnoszenia przez ZER MSWiA skarg kasacyjnych 
p. Dyrektor oświadczyła, że skargi kasacyjna będą składane 
w przypadku, kiedy uzasadnienie wyroku będzie zawierało jedynie 
zarzut niekonstytucyjności ustawy „represyjnej”. 

Ponadto w trakcie spotkania poruszono inne problemy: 

1. Działanie infolinii. Według ZER MSWiA osoby pracujące na infolinii 
niekiedy spotykają się z agresją, obrzucane są inwektywami, ich praca 
jest stresująca. Jeżeli pracownicy nie potrafią udzielić stosownej 
i wyczerpującej odpowiedzi informują, iż po uzyskaniu stosownej 
wiedzy skontaktują się następnego dnia, albo skontaktuje się z daną 
osobą pracownik merytoryczny. 

2. Decyzje waloryzacyjne do końca kwietnia br. trafią do wszystkich 
klientów ZER MSWiA. 

3. Podjąłem temat odpowiedzi Dyrektor ZER MSWiA na pismo Prezesa 
ZG SEiRP A. Dudy dot. wypłaty niższych świadczeń niektórym 
emerytom mundurowym. Przekazałem, iż wg mnie jest to „urzędniczy 
bełkot”. Usłyszałem, że pismo Prezesa było zbyt emocjonalne 
i agresywne, zwłaszcza że za zamieszanie w tej sprawie odpowiadał 
ustawodawca. Dyrektor podkreśliła, że dzięki wytężonej pracy 
podległym jej pracownikom jeszcze w styczniu wyrównano 
świadczenia wszystkim zainteresowanym. Ponadto na dobrą sprawę 
adresatem pisma Prezesa powinien być ktoś inny (Min. Fin.). 

4. Kwestia siedziby oddziału ZER MSWiA w Olsztynie. W związku 
z remontem budynku, w którym znajdują się pomieszczenia oddziału 
ZER w Olsztynie, zaistniała groźba likwidacji Oddziału. W rozwiązanie 
sytuacji zaangażował się Komendant Wojewódzki Policji i Prezes 
Oddziału Wojewódzkiego SEiRP kol. Jerzy Kowalewicz. Dnia 
15 marca br. P. Dyrektor M. Zdrodowska spotkała się w Olsztynie 
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z Komendantem Wojewódzkim Policji i kol. J. Kowalewiczem, a po 
obejrzeniu lokalu zastępczego, zaakceptowała go na siedzibę 
Oddziału. Sprawę rozwiązano. 

5. Omawiano również stronę internetową ZER MSWiA. Dyrektor 
zwróciła się z prośbą o ewentualne propozycje nowych treści do 
zamieszczenia na niej. 

Warszawa, 16.03.2022 

Jerzy Skrycki, I Zastępca Prezesa ZG SEiRP 
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SPOTKANIE ZER MSWIA Z PRZEDSTAWICIELAMI 
STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW 

W OLSZTYNIE 

https://www.gov.pl/web/zermswia/spotkanie-zer-mswia-z-
przedstawicielami-stowarzyszen-emerytow-i-rencistow-w-olsztynie 

W dniu 15 marca 2022r. w Zespole Terenowym w Olsztynie odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA oraz środowisk reprezentujących emerytów 
i rencistów mundurowych w Olsztynie. Celem spotkania było 
wypracowanie optymalnych zasad współpracy pomiędzy Jednostką 
Terenową ZER MSWiA w Olsztynie, a stowarzyszeniami emerytów 
i rencistów mundurowych z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Ze strony Zakładu w spotkaniu udział wzięli: 

• Małgorzata Zdrodowska – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA, 

• Jarosław Socha – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno 
– Informatycznych, 

• Monika Miecznikowska – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów, 

• Kamilla Walczak – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 

• Katarzyna Wróblewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ustalania 
Świadczeń, 

• Jarosław Guz – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania 
i Administracji, 

• Barbara Pacewicz - p.o. Kierownik Zespołu warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie wraz z pracownikami. 

  

Punkt Obsługi Klientów ZER MSWiA w Olsztynie pozostaje 
 

https://www.gov.pl/web/zermswia/spotkanie-zer-mswia-z-przedstawicielami-stowarzyszen-emerytow-i-rencistow-w-olsztynie
https://www.gov.pl/web/zermswia/spotkanie-zer-mswia-z-przedstawicielami-stowarzyszen-emerytow-i-rencistow-w-olsztynie
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Środowisko emerytów i rencistów reprezentowali: 

• Jerzy Kowalewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie, 

• Arkadiusz Hasiuk – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Oddziału 
Prewencji Policji w Olsztynie, 

• Zenon Krajza – Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Środowiskowe przy 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Podczas spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska zwróciła uwagę 
na misję Zakładu, którą jest „służyć tym, którzy służą i tym, którzy 
służyli”. W celu realizacji tej misji konieczna jest ścisła współpraca ze 
związkami i stowarzyszeniami służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły 
również podjęcia działań, które pozwolą na wykorzystanie potencjału 
zawodowego i doświadczenia emerytów służb mundurowych 
z województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproponowana przez Panią 
Dyrektor Małgorzatę Zdrodowską, inicjatywa wspierania środowiska 
emerytów i rencistów spotkała się z aprobatą ze strony uczestników 
spotkania. 

Dopisek 
Sprawa była m. in. przedmiotem spotkania, które opisał I Zastępca 
Prezesa ZG SEiRP – Jerzy Skrycki. Była również przedmiotem 
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wystąpienia ZOW SEiRP w Olsztynie i innych organizacji 
emerytalnych z Olsztyna – które prezentujemy poniżej. 
Szanowna Pani Dyrektor! 
W związku z planowanym remontem budynku w Olsztynie, 
ul. Dąbrowszczaków 41, będącego własnością Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie, zaistniała konieczność przeniesienia użytkowników 
poszczególnych lokali w/w posesji. Tzn. Posterunku Policji, Olsztyńskiego 
Oddziału ZER w Olsztynie i trzech stowarzyszeń emerytów i rencistów 
policyjnych (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło 
Emerytów i Rencistów Oddziału Prewencji Policji, Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów I Oddział Rejonowy przy KWP 
w Olsztynie). Komenda Wojewódzka Policji przygotowała pomieszczenia 
zastępcze wszystkim wymienionym wyżej użytkownikom w korzystnej 
lokalizacji w Centrum Olsztyna. 

Dotarła do nas informacja o planowanej likwidacji Punktu Obsługi Klienta 
ZER MSWiA w Olsztynie, obsługującego ponad osiem tysięcy emerytów 
i rencistów wraz z rodzinami. Obsługa tak dużej grupy emerytów 
i rencistów przez Centralę ZER MSWiA w Warszawie spowoduje liczne 
niedogodności w kontaktach z Punktem Obsługi, zwłaszcza że są to 
osoby w podeszłym wieku i w różnym stanie zdrowia. 

Szanowna Pani Dyrektor! 
Prosimy Panią uprzejmie o pozostawieniu Punktu Obsługi Klientów ZER 
MSWiA w Olsztynie i nieprzenoszenie tej komórki do Centrali ZER MSWiA 
w Warszawie. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę podjętej decyzji 
o likwidacji tegoż Punktu. Prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby 

Pozostajemy z poważaniem. 
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USTAWA REPRESYJNA - STATYSTYKI SĄDOWE 

Przerażająca skala bezprawia 
Prezentujemy statystyki sądowe spraw zalegających w sądach 
okręgowych i apelacyjnych o wysokość emerytur i rent policyjnych 
radykalnie obniżonych /w przeważającej liczbie przypadków po raz drugi 
/ na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, nazwanej ustawą 
represyjną ze względu na dramatyczne skutki dla kilkudziesięciu tysięcy 
osób. 

Informacja składa się dwóch zestawień ilustrujących bieg spraw w sądach 
okręgowych (tabela nr 1) i sądach apelacyjnych (tabela nr 2). Wszystkie 
dane zostały pobrane z oficjalnych stron internetowych sądów 
okręgowych i apelacyjnych. 

Zestawienie 
danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu 
o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-
S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów 
okręgowych. 

Sądy okręgowe - Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji 
Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 
Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży 
Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin. 
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Tabela nr 1. Bieg spraw w sądach okręgowych 
link do strony www: 

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe 

Podsumowanie tabeli 
Pozostało z 2020 r. –20 926 spraw, wpłynęło w 2021 r. – 3 943 sprawy 
Załatwiono – 9 074 sprawy, w tym 538 oddalono, 3 848 zmieniono 
w całości lub części, 66 odrzucono, 1 uchylono decyzję przekazano 
sprawy do rozpoznania uprawnionemu organowi, 54 umorzono 
postępowanie w tym w wyniku cofnięcia pozwu/wniosku/skargi, 4 045 
załatwiono w inny sposób, 3 284 odroczono ogółem, w tym na publikację 
orzeczenia 1 646, pozostało na okres następny – 15 792. Wiersz RAZEM 
umieszczono na początku i na końcu tabeli. 
UWAGA! Prezentowane dane zostały przedstawione przez sądy 
apelacyjne wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku. Sądy okręgowe w Elblągu, 
w Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim i Suwałkach dotychczas nie 
udostępniły publicznie swoich statystyk. Trzeba pamiętać, że mija już 
prawie cały I kwartał 2022 roku, a zatem zapewne wzrosły liczebności 
prezentowane w zestawieniu. 

Ze względu na powyższe uwagi należy zbiorcze dane sądów okręgowych 
jako dane przybliżone. Dane te niewątpliwie pokazują skalę i dynamikę 
biegu spraw przed sądami okręgowymi. 

ZESTAWIENIE 
danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu 
o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-
S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów 
apelacyjnych. 

Sądy apelacyjne - Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji 
Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 

 

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe
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Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży 
Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin. 

Tabela nr 2. Bieg spraw w sądach apelacyjnych 
link do strony www: 

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe 

Podsumowanie tabeli. Pozostało z 2020 r. – 568 spraw, wpłynęło 
w 2021 r. – 3 544 sprawy 
Załatwiono – 1 119 spraw, w tym 774 oddalono, zmieniono w całości lub 
części 114, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 142, 
odrzucono – 46, uchylono 2, umorzono – 6, w tym na skutek cofnięcia 
środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 3, załatwiono w inny 
sposób – 35, odroczono – 600, w tym publikację na orzeczenia – 289, 
pozostało na okres razem następny – 2 993. 

UWAGA! Prezentowane dane zostały przedstawione przez sądy 
apelacyjne wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku. Sąd Apelacyjny w Lublinie 
udostępnia dane wg. stanu na 30 czerwca 2021 roku, a sądy 
w Katowicach, Rzeszowie i Gdańsku dotychczas nie udostępniły 
publicznie swoich statystyk. Trzeba pamiętać, że mija prawie I kwartał 
2022 roku, a zatem zapewne wzrosły liczebności prezentowane 
w zestawieniu. 

Ze względu na powyższe uwagi należy zbiorcze dane sądów apelacyjnych 
jako orientacyjne. Dane te niewątpliwie pokazują skalę i dynamikę biegu 
spraw przed sądami apelacyjnymi. Można powiedzieć, że się ruszyło, ale 
nie można zapominać, że ponad trzy tysiące osób nie doczekało wyroków 
– zmarło. Niewątpliwie wielu z nich ze zgryzoty i przygnębienia 
beznadzieją jaką zgotowało im państwo polskie w imię rzekomej 
sprawiedliwości społecznej. 

*** 

Przedstawione dane obrazują skalę tej wielkiej szykany, tych celowo 
i z rozmysłem zaplanowanych zbiorowych represji nałożonych na ludzi, na 
obywateli państwa polskiego zaliczonych do gorszego sortu. Piąty rok 
trwa powtórne zaprowadzanie sprawiedliwości dziejowej będące gehenną 

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe


23 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 3 (117) 2022 

dla ludzi zaliczonych do najniższego sortu, ludzi, wobec których na 
masową skalę naruszane są prawa człowieka, ludzi których pozbawiono 
prawa do sądu. 

Już ponad trzy tysiące /może nawet 4.000/ z nich zmarło nie doczekawszy 
rozpraw sądowych. Liczba ta ukrywa się zapewne pod eufemizmem „inne 
załatwienie sprawy” – 4045. Ktoś /wiemy kto/ zadbał o to, żeby w sądzie, 
w którym zalegało dwadzieścia parę tysięcy spraw do orzekania 
skierowano tylko ośmiu sędziów. Na szczęście sędziowie okazali się nie 
tylko sędziami, ale także ludźmi, których nie dało się zastraszyć. 
Codziennie stykamy się z ludźmi, których średnia wieku przekracza 
osiemdziesiąt lat, którzy w ostatnich dniach życia doświadczają represji 
i umierają w niedostatku, często z powodu braku środków na leczenie 
i wyżywienie, z braku opieki, w poniżeniu, z którym nie potrafią sobie 
poradzić, bo nie rozumieją, dlaczego państwo polskie zgotowało im taki 
los. Nie mogą tego zrozumieć, bo nigdy nie dopuścili się czynów 
nagannych, a zostali potraktowani gorzej niż pospolici przestępcy. 

Na to jak wielka jest skala naruszeń praw człowieka wskazuje liczba 
spraw, które pozostały do rozpatrzenia przez sądy, a w szczególności 
liczba spraw zawieszonych przekraczająca połowę wszystkich spraw 
/około 13 000 spraw zawieszonych/. Od wydania krzywdzących decyzji 
już minęło lub wkrótce minie pięć lat, zaczął się szósty rok 
„procedowania”. O masowej skali naruszania praw człowieka już 
w czerwcu 2021 informował raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

"Wejście w życie ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych 
osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa 
doprowadziło do naruszenia praw człowieka wobec tysięcy osób. 
Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego 
czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu" – alarmowała 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 

Druga ustawa emerytalna wykreowała system, w którym najpierw obniża 
się świadczenia osobom uprawnionym, i to w sposób niezgodny ze 
standardami ochrony praw człowieka, a następnie de facto pozbawia się 
wiele z tych osób dostępu do sądu – mówił dr Marcin Szwed, prawnik 
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HFPC i autor raportu w rozmowie z Adamem Nowińskim z portalu Na 
temat. 

https://natemat.pl/365747,raport-dot-ustawy-dezubekizacyjnej-narusza-
ona-prawa-czlowieka 

Co istotne, osoby te nie mają dostępu do skutecznych środków prawnych, 
za pomocą których mogłyby kwestionować przewlekłość postępowania 
zawieszonego w związku z postępowaniem przed TK. Problem ten został 
zresztą poruszony w 23 skargach, które w marcu tego roku 
zakomunikował rządowi Europejski Trybunał Praw Człowieka – podkreślał 
doktor Szwed.  

Niestety obecni dysponenci polityczni państwa polskiego pominęli ten 
raport milczeniem. Nie odnotowaliśmy jakiejkolwiek refleksji, chociaż to co 
się dzieje jest niewątpliwie działaniem celowym, działaniem, które 
z premedytacją gwałci wszelkie standardy prawne. 

  

https://natemat.pl/365747,raport-dot-ustawy-dezubekizacyjnej-narusza-ona-prawa-czlowieka
https://natemat.pl/365747,raport-dot-ustawy-dezubekizacyjnej-narusza-ona-prawa-czlowieka
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CO DALEJ? JAK ŻYĆ? CZY STARCZY 
MI ŻYCIA? 
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Przedstawiamy jeden z setek otrzymywanych listów z pytaniami jak 
przeżyć zaprowadzanie sprawiedliwości dziejowej. Ten flagowy projekt 
partii sprawującej władzę wprowadził odpowiedzialność zbiorową, 
a w konsekwencji zbiorowe represje. Tam, gdzie sądy uznają informację 
IPN za dowód rozstrzygający i ostateczny, przesądzający o pełnieniu 
służby na rzecz totalitarnego państwa, odwołujący się nie są w stanie 
obalić przyjętego przez sąd domniemania i tracą szansą na odzyskanie 
bardzo skromnych, bardzo często nie przekraczających dwa tysiące 
złotych brutto emerytur.  Tak jest i w przypadku autorki prezentowanego 
listu. Takie przypadki niestety nie są odosobnione i dotykają osób, których 
nikt o zdrowych zmysłach nie śmiałby nawet podejrzewać, że trzeba 
wobec nich stosować tak represyjną ustawę. Znamy przypadki, drukarzy, 
sekretarek, maszynistek, dekoratorek, szeregowych milicjantów a nawet 
pomocy cukiernika i innych podobnych, którzy często na skutek 
niezrozumienia przez IPN zapisów w aktach osobowych dostają się 
w tryby tej opresyjnej procedury i płacą za to bardzo wysoką cenę. Często 
cenę najwyższą, 

Niestety ta represyjna kampania weszła w szósty rok realizacji. 
Kilkanaście tysięcy spraw, od paru lat pozostaje w zawieszeniu i leży na 
sądowych półkach bez biegu, w oczekiwaniu na wyrok organu 
nazywanego Trybunałem Konstytucyjnym. 

Niestety już kilku tysiącom naszych Koleżanek i Kolegów nie udało się 
doczekać na podjęcie ich spraw z zawieszenia. Bardzo wielu zmarło, 
a wielu innych doświadczyło losu autorki listu. 

Pytania o to co dalej? jak żyć? czy starczy mi życia? Otrzymujemy 
w listach, w e-mailach, w rozpaczliwych telefonach. Niestety bardzo 
często nie mamy dobrych odpowiedzi. 
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EKWIWALENT – NSA ZAWIESZA POSTĘPOWANIA, 
WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE 

ZOBOWIĄZUJĄ ORGANY POLICJI DO WYLICZANIA 
I PŁACENIA 

NSA zawiesza postępowania, wojewódzkie sądy administracyjne 
zobowiązują organy Policji do wyliczania i płacenia, a czas leci. Minęły trzy 
lata od wyroku TK i rok od ponownego pytania WSA w Białymstoku, a nie 
widać ani końca tego kontredansu, ani końca obstrukcji stosowanej przez 
organy Policji. A my? My niestety musimy czekać z nadzieją, że TK 
uszanuje swój wyrok, a organy Policji przystąpią do wypłacania należnych 
pieniędzy. 

Tytułem przypomnienia argumentacji NSA, z której wynika, że 
zawieszenie o niczym nie przesądza prezentujemy cytat z uzasadnienia 
postanowienia NSA z 13 stycznia 2022 roku, sygn. akt III OZ 1355/21: 
„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 
rozpoznającym niniejsze zażalenie, kontrola instancyjna postanowienia 
o zawieszeniu postępowania z uwagi na wystąpienie z pytaniem prawnym 
przez inny sąd ogranicza się wyłącznie do zbadania przesłanki, o której 
mowa w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a więc związku pomiędzy pytaniem 
a rozpoznawaną sprawą, a nie do przesądzenia o niekonstytucyjności 
przepisu i możliwości odstąpienia od jego stosowania. Możliwość 
skorzystania z regulacji zawartej w tym przepisie została pozostawiona 
uznaniu sądu rozpoznającego sprawę. Wskazuje na to użyty 
w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zwrot "może". Postępowanie incydentalne, 
jakim jest rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu 
postępowania, nie jest trybem właściwym do rozstrzygnięcia przez sąd 
wyższej instancji o oczywistej niekonstytucyjności kwestionowanej 
regulacji ustawowej z zaleceniem jej niestosowania w sprawie. Wątpliwe 
jest zresztą, czy taka ocena sądu wyższej instancji, wyrażona 
w postanowieniu o uchyleniu postanowienia o zawieszeniu postępowania, 
miałaby walor związania, o którym mowa w art. 190 P.p.s.a. i mogłaby 
determinować wynik przyszłych rozstrzygnięć w sprawie zarówno sądu 
pierwszej instancji, jak i sądu kasacyjnego (por. postanowienie NSA z dnia 
6 września 2021 r. sygn. akt III OZ 553/21). ją za potrzebą zawieszenia 
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postępowania i w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., 
orzekł, jak w postanowieniu.”. 

Wojewódzkie sądy administracyjne konsekwentnie stwierdzają: „Przy 
ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną 
powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a. Dokonają 
wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie 
z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP i stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego 
wyrażonym w wyroku z 23 lutego 2010 r., sygn. K 1/08 
(OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 14), zgodnie z którym prawo to gwarantowane 
jest w art. 66 ust. 2 Konstytucji w sposób bezwarunkowy, a rekompensata 
pieniężna za niewykorzystany (płatny) urlop stanowi konieczny substytut 
otrzymywany w miejsce niewykorzystanego urlopu.”. 

Dla zainteresowanych linki do kilku takich wyroków: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D3AED9B99C 
III SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 17marca 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/80D7E35D11  
II SA/Go 6/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 10 marca 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA204413C6  
III SA/Łd 960/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 10 marca 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33576472D9  
III SA/Gl 1043/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 1 marca 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A4E7EBF931  
III SA/Lu 768/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 24 lutego 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CDE7E7ACC  
III SA/Kr 1259/21  - Wyrok WSA w Krakowie z 21 lutego 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6312BFB5C6  
III SA/Kr 1272/21- Wyrok WSA w Krakowie z 21 lutego 2022 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D3AED9B99C
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/80D7E35D11
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA204413C6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33576472D9
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A4E7EBF931
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CDE7E7ACC
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CDE7E7ACC
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6312BFB5C6
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https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C72EA4D188 
III SA/Kr 1455/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 7 lutego 2022 roku 

Liczenia wyroków zaniechaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy ich liczba 
zbliżała się do trzech tysięcy. Na zakończenie musimy postawić pytanie 
czy stać na takie spryciarstwo ustawodawcze z jakim mamy tutaj do 
czynienia, rodem z bazaru w Rembertowie, czy Wawrze. I jeszcze jedno 
czy ktoś kto z rozmysłem doprowadził do takiej sytuacji nie powinien 
ponieść odpowiedzialności. 

  

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C72EA4D188


30 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 3 (117) 2022 

POLSKI ŁAD 2.00. KOLEJNE ZMIANY W PODATKACH 
JESZCZE W TYM ROKU. CZY MY TO ZROZUMIEMY? 

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zmian podatkowych, 
mających naprawić "Polski ład". Jak wskazał, jest to element tzw. tarczy 
antyputinowskiej. 

Zapowiedział obniżenie PIT z 17 do 12 proc., możliwość odliczeń składki 
NFZ dla przedsiębiorców, likwidację ulgi dla klasy średniej i parę innych 
nowości. 

12 proc. PIT 

Stawka PIT zejdzie z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej: 
emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. 
Niższy próg podatkowy zostanie utrzymany na poziomie 120 tys. zł 
dochodu. 

Składkę NFZ będzie można odliczyć 

Składkę zdrowotną przedsiębiorcy będą mogli jednak odliczać. Ma 
powrócić możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania składki NFZ 
dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. 
Dla rozliczających się na skali niestety nic się nie zmienia. 

Otóż przedsiębiorcy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o 
zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. 

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł. Dla ryczałtowców – 50 
proc. zapłaconych składek NFZ, a dla podatników na karcie – 19 proc. 
zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). 

Ulga dla klasy średniej 
Do kasacji idzie ulga dla klasy średniej. Sporo było związanego z nią 
mnożenia i dzielenia, teraz okazuje się, że na darmo. Rząd obiecuje 
natomiast, że podatnicy nie stracą na jej likwidacji. 
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Kwota wolnej przy zaliczkach 

Podatnicy mający kilka źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów 
o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę 
z emeryturą będą mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, 
zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 
wynoszącą 3600 zł). 

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy 
dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy 
będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej od podatku (czyli 30 tys. zł) 
już na etapie zaliczek na podatek. 

Zniknie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał 
będzie jednolity system obliczania zaliczek. 

Samotne matki i ojcowie odetchną 

Powraca skreślona przez Polski Ład możliwość wspólnego rozliczenia 
podatków z dzieckiem przez samotnych rodziców. Dzięki temu skorzystają 
oni z kwoty wolnej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną 
od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1,5 tys. zł. 

Dzieci będą mogły zarobić więcej 
Wzrośnie limit zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty 
preferencji podatkowych przez rodziców: z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 
r. (12-krotność renty socjalnej). 

Według resortu finansów ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla 
rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki 
macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci 
na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do 
ustalonego w tych ulgach limitu. 

Wpływy z 1 proc. dla OPP 

Przygotowano mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu 
z 1 proc. PIT dla organizacji pożytku publicznego. Chodzi o wyrównanie 
różnicy w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT 
w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r. 
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Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT 

Wydłużono termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin 
przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie 
na 2025 r. Odetchnąć mogą księgowi i przedsiębiorcy. 

Co pozostaje bez zmian? 

Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać 
bez zmian - wynika z przedstawionych przez MF w czwartek propozycji 
zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów zakłada, że zmiany, które 
przekazało w czwartek do konsultacji wejdą w życie od 2023 r., ale będą 
obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r. 
Według ministerstwa na wszystkich proponowanych zmianach zyskuje 
względem stanu obecnego blisko 13 mln podatników. Koszty dla budżetu 
oszacowano na 15 mld zł rocznie. Likwidacja ulgi dla klasy średniej 
dotyczy 3,1 mln osób. Dodano, że zmiany dotyczą 25 mln podatników. 

Premier zapowiedział, że w kolejnych tygodniach przedstawiane będą 
także inne propozycje zmian. 

W sumie pięknie, tylko że dwanaście plus dziewięć to 21, a nie 17, czy 
18,75, a zatem o co chodzi? Chyba jednak o wybory. Tylko jak się w tym 
połapać? Jak to zrozumieć? 

W dodatku w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zmiany 
przepisów w ciągu roku podatkowego mogą być tylko korzystne lub 
neutralne dla podatników, ale czy to jest problem? 
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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


34 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 3 (117) 2022 

INFOTEKA NR 56 

Przegląd mediów – 28. 03. 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. 

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2021 roku 
https://www.saos.org.pl/judgments/453769  

Sygn. akt III AUa 619/21 /UWAGA – wyrok oddala odwołanie – niestety 
takie wyroki w SA w Warszawie zapadają również, są całkowicie 
niezrozumiałe i nie przynoszą chwały osobie które takie wyroki wydaje. 
Niestety jest ich więcej/. /…/ Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia 
SA Ewa Stryczyńska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2021r. 
w Warszawie /…/  

I. zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie; 
II. nie obciąża W. S. kosztami zastępstwa prawnego Dyrektora ZER 

MSWiA w Warszawie w postępowaniu apelacyjnym. 
 

  

https://www.saos.org.pl/judgments/453769
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Zanonimizowana decyzja ZER MSWiA o ponownym 
ustaleniu renty inwalidzkiej  
Dyrektor ZER MSWiA 

DECYZJA o ponownym ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej /…/ 
Wyrównanie za okres od 01-10-2017 do 01-11-2020 wynosi kwotę … 
i zostanie wypłacone w marcu 2022. Po potrąceniu zaliczki na podatek 
dochodowy w kwocie 12 308,13 zł (obliczonej od łącznej podstawy 
opodatkowania w kwocie 72 401,13 zł) i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne w kwocie 6 516,10 zł., łącznie do wypłaty przysługuje kwota 
53 577,03 zł  

Uwaga! Prezentujemy decyzję głównie ze względu na obciążenie 
wypłaconego wyrównania składką zdrowotną wprowadzoną Polskim 
Ładem z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2108&fbclid=IwAR0jM-
hgt6kcCFDvWi8ESF_-ZSBj1rDpkh84xCOZZKi4vsL-1xyiWdfLLWY  

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy 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 oraz niektórych innych ustaw. - Druk nr 2108. 
Data pisma: 2022-03-21 Data doręczenia druku: 2022-03-23 2108-
ustawa.DOCX (49 KB) 2108-uzas.DOCX (44 KB) 2108.pdf (1936 KB) 

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2108&fbclid=IwAR0jM-hgt6kcCFDvWi8ESF_-ZSBj1rDpkh84xCOZZKi4vsL-1xyiWdfLLWY
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2108&fbclid=IwAR0jM-hgt6kcCFDvWi8ESF_-ZSBj1rDpkh84xCOZZKi4vsL-1xyiWdfLLWY
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Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej w zakresie wniosku WW 
o wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty pełnej emerytury 
policyjnej  
Sąd naprawia decyzje ZER MSWiA Sygn. akt VIII U 2850/21 Sąd 
Okręgowy w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /…/  

1. Zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje Dyrektora Zakładu 
Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Warszawie do waloryzacji od 1 marca 2021 roku 
emerytury policyjnej WW od podstawy obliczonej z pominięciem art.15c 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; 

2. Stwierdza czasową niedopuszczalność drogi sądowej w zakresie 
wniosku WW o wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty pełnej 
emerytury policyjnej od dnia 1 października 2017 roku i sprawę w tym 
zakresie przekazuje Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie celem 
rozpoznania i wydania decyzji. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31.01.2022, sygn. akt VIII U 2850/21 

link do tekstu wyroku: 

https://www.seirp.pl/iv_) 

 

  

https://www.seirp.pl/iv_
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Wyrok w sprawie wypłaty odsetek od kwoty zaległych 
świadczeń emerytalnych 
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_AUa_
001996_2013_Uz_2014-11-06_002 

Sygn. akt III AUa 1996/13. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dnia 6 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych /…/ po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 
w Warszawie sprawy A.G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno- 
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W…o wypłatę odsetek 
od kwoty zaległych świadczeń emerytalnych na skutek apelacji A.G. 
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 9 maja 2013 r. sygn. akt XIII U 4146/12 oddala 
apelację. 

 

Hieny smoleńskie wykorzystują wojnę na Ukrainie, by 
wrócić do gry 
https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-
wojne-na-ukrainie-by-wrocic-
do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOq
uTbxIf9CItrUdjDz2Nc 

Wojciech Czuchnowski, 14 marca 2022 

Hieny smoleńskie wykorzystują wojnę na Ukrainie, by wrócić do gry. Politycy 
i dziennikarze, którzy przez lata świadomie szerzyli kłamliwe teorie spisku 
o przyczynach katastrofy w Smoleńsku, dziś podczepiają się pod tragedię 
wojenną na Ukrainie. To wyjątkowo ohydna próba rehabilitacji 
skompromitowanych idei, dzięki którym PiS doszedł do władzy. 

 

  

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_AUa_001996_2013_Uz_2014-11-06_002
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_AUa_001996_2013_Uz_2014-11-06_002
https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-wojne-na-ukrainie-by-wrocic-do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOquTbxIf9CItrUdjDz2Nc
https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-wojne-na-ukrainie-by-wrocic-do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOquTbxIf9CItrUdjDz2Nc
https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-wojne-na-ukrainie-by-wrocic-do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOquTbxIf9CItrUdjDz2Nc
https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-wojne-na-ukrainie-by-wrocic-do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOquTbxIf9CItrUdjDz2Nc
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Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. 
https://serwiskadrowego.pl/2022/03/kolejne-zmiany-podatkowe-od-1-
lipca-2022-obnizenie-podatku-do-12-likwidacja-ulgi-dla-klasy-sredniej/ 

Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. – m.in. obniżenie podatku 
do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej. Redakcja, 25 marca 2022 

1 lipca 2022 r. mają wejść w życie kolejne istotne zmiany w obszarze 
podatków. Jak wynika z projektu (z dnia 24 marca 2022 r.) ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw, będą się one sprowadzać m.in. do obniżenia 
stawki PIT z 17% na 12%, likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej oraz 
modyfikacji reguł stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki 
podatkowe. 

 

Zadośćuczynienie za szykany w czasie służby w SG. Były 
funkcjonariusz wygrał proces 
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-
graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-
granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-
proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-
qIybCMY0sviaIY2hge0 

Infosecurity24, 23 luty 2022 

Zadośćuczynienie za szykany w czasie służby w SG. Były funkcjonariusz 
wygrał proces. 25 tys. zł zadośćuczynienia przyznał w środę Sąd 
Okręgowy w Białymstoku byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej 
uznając, że przez kilka lat był on szykanowany w miejscu służby, co 
skończyło się stanami lękowymi i depresyjnymi. Sąd odwoławczy zasądził 
kwotę o 10 tys. zł wyższą niż pierwsza instancja. Wyrok jest prawomocny. 

 

  

https://serwiskadrowego.pl/2022/03/kolejne-zmiany-podatkowe-od-1-lipca-2022-obnizenie-podatku-do-12-likwidacja-ulgi-dla-klasy-sredniej/
https://serwiskadrowego.pl/2022/03/kolejne-zmiany-podatkowe-od-1-lipca-2022-obnizenie-podatku-do-12-likwidacja-ulgi-dla-klasy-sredniej/
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0
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Zmiany w PIT poprawią Polski Ład 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-
nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-
lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_
U9ieAgx_4uygwRyydlM 
Joanna Solska, 24 marca 2022 

Słabszy złoty nas nie wzmocni. Zmiany w PIT poprawią Polski Ład? Od 
kilku tygodni nie ma ministra finansów, ale premier zapowiedział kolejne 
zmiany w podatku PIT. Mają być korzystne dla podatników, naprawić to, 
co napsuł Polski Ład. W rządzie, który obniża podatki i zwiększa wydatki, 
profesjonalny minister finansów byłby tylko przeszkodą. 

To ciąg dalszy tarczy antyputinowskiej, który – według premiera – ma 
wzmocnić gospodarkę, ale tak naprawdę osłabi już i tak mocno 
nadwątloną polską walutę. Na rynku nie przybędzie od tego towarów, rząd 
dosypie natomiast pieniędzy. Ceny będą więc rosnąć jeszcze szybciej, nie 
tylko żywności. W dosypywaniu pieniędzy rząd staje się coraz hojniejszy. 

 

Zaczyna się gra z ustawami sądowymi. Czy UE się nabierze 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-
z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-
nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpul
m-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms 

Ewa Siedlecka, 24 marca 2022 

Zaczyna się gra z ustawami sądowymi. Czy UE się nabierze? To, że 
większość zgłoszonych projektów (poza tym KO-Lewicy) nie idzie 
w kierunku przywrócenia praworządności, a jedynie stwarza takie 
wrażenie, jest oczywiste. Unia, uznając rozpoczęcie prac za 
wystarczające, weszłaby w tę grę pozorów. Sejm zajmie się zmianą 
postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. To ma być sygnał (pretekst) 
dla Unii Europejskiej, że może odblokować wstrzymane miliardy euro 
z Krajowego Planu Odbudowy. 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_U9ieAgx_4uygwRyydlM
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_U9ieAgx_4uygwRyydlM
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_U9ieAgx_4uygwRyydlM
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_U9ieAgx_4uygwRyydlM
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
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Ustawodawca nie był uprawniony do wprowadzenia 
regulacji intertemporalnej ograniczającej zakres czasowy 
skutku derogacyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 30 października 2018 r 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-
niewykorzystany-urlop-trybunal-
konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzM
laRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI 
Paulina Szewioła, 17 marca 2022 

Policyjne urlopy: Sądy nie czekają na trybunał. Ustawodawca nie powinien 
ograniczać skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego 
wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariusza, jeżeli 
TK sam tego nie zrobił – uznał WSA w Gdańsku. Przypomnijmy, że 
sprawa ma swoje źródło w wyroku TK z 30 października 2018 r. 
(sygn. akt K7/15), który uznał, że art. 115a ustawy o policji (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w której 
przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu 
powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia 
funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 
6 listopada 2018. 

 

W obliczu wojny Putina trzeba milczeć o putinizacji prawa 
w Polsce? Wręcz przeciwnie [ŁĘTOWSKA] 
https://oko.press/w-obliczu-wojny-putina-trzeba-milczec-o-putinizacji-
prawa-w-polsce-wrecz-przeciwnie-letowska/ 

Ewa Łętowska, 02 marca 2022 

W obliczu wojny Putina trzeba milczeć o putinizacji prawa w Polsce? 
Wręcz przeciwnie [ŁĘTOWSKA]. Wojna w Ukrainie to już nie „polityczne 
złoto”, jak władza nazywała sytuację z uchodźcami na granicy polsko-
białoruskiej, ale polityczne diamenty. Tamta sytuacja była trochę 
wstydliwa, ta jest oczywista. I ma pozwolić zepchnąć w niepamięć 
naruszanie praworządności przez Polskę. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzMlaRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzMlaRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzMlaRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzMlaRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI
https://oko.press/w-obliczu-wojny-putina-trzeba-milczec-o-putinizacji-prawa-w-polsce-wrecz-przeciwnie-letowska/
https://oko.press/w-obliczu-wojny-putina-trzeba-milczec-o-putinizacji-prawa-w-polsce-wrecz-przeciwnie-letowska/
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Byliśmy wekslem, który Stalin zamienił na „konkret” 
https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-
zamienil-na-
konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_ME
a2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4  

Byliśmy wekslem, który Stalin zamienił na „konkret”. Dziś pierwsza część 
rozmowy z Filipem Hagenbeckiem, emerytowanym podpułkownikiem 
Agencji Wywiadu, a obecnie pisarzem, dotychczas autorem dwóch tomów 
wspomnień z czasów służby w wywiadzie: „Zwyczajny Szpieg. 
Wspomnienia” (do 1990 roku) i „Zwyczajny Szpieg. Powrót” (lata 1990-
2001). 

Panie pułkowniku, wyobraźmy sobie, że jest rok 1989, lata przełomu 
ustrojowego, nie mamy długu, jesteśmy bogatym krajem, nasi sąsiedzi od 
nas pożyczają kasę… Gdyby to była rzeczywistość, to jak dziś Pana 
zdaniem Polska by wyglądała? 

Uwielbiam science-fiction. W Pana wizji warunki brzegowe to 
ekonomiczne „prosperity”. Pozostałe zmienne to zapewne istnienie 
dwubiegunowego świata, niezakończonej „zimnej wojny”, pierestrojka 
w Związku Radzieckim, arsenały jądrowe tam, gdzie były, groźba 
zjednoczenia się Niemiec bez potwierdzenia przez ten ewentualny 
podmiot prawa międzynarodowego naszych granic zachodnich. Nadal 
bylibyśmy średnio atrakcyjnym (niezbyt tania siła robocza), ale łatwym 
łupem dla koncernów z USA i Europy Zachodniej. Dalej przestaję 
kombinować, bo nie przedstawił Pan żadnych założeń, co się dzieje 
równolegle w Związku Radzieckim. Ani w Chinach. Ani w USA. Ani na 
Bliskim i Dalekim Wschodzie. Dlatego zaproponowane przez Pana 
gdybanie nie ma większego sensu, a to co Pan na wstępie usłyszał, służy 
jedynie pokazaniu, dlaczego… Aha, gdybyśmy byli wtedy krajem 
majętnym, to Jarosław Kaczyński nadal do dziś sypiałby sobie z kotem 
w willi na warszawskim Żoliborzu nie niepokojony przez nikogo. A jego 
brat Lech wykładałby na jakimś uniwersytecie … 

 

https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-zamienil-na-konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_MEa2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4
https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-zamienil-na-konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_MEa2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4
https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-zamienil-na-konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_MEa2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4
https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-zamienil-na-konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_MEa2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4
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Ukraina trzyma się już miesiąc. Jaka jest tajemnica jej 
odporności 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-
sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-
odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNp
ulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms 
Edwin Bendyk, 24 marca 2022 

Ukraina trzyma się już miesiąc. Jaka jest tajemnica jej odporności? 

Miesiąc, jaki upłynął od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, to dobry moment 
na podsumowanie i próbę odpowiedzi, co powoduje, że ukraińska obrona 
jest tak skuteczna. Przyjrzyjmy się tyłom tworzącym fundament 
odporności państwa i społeczeństwa w czasie wojny. 

 

Dzień, w którym Rosjanie otworzyli korytarz lądowy z Rosji 
na Krym 
https://studioopinii.pl/archiwa/220161 

Jacek Pałasiński, 26 marca 2022 

Drugi obieg: Dzień, w którym Rosjanie otworzyli „korytarz” lądowy z Rosji 
na Krym. /…/ No to się szajka poPISała z tym samolotem! Na szczęście 
był amerykański. Biden posiedział w swoim samolocie na rzeszowskim 
lotnisku od 14.10 do 14.53. A kiedy wyszedł, przywitał go … Błaszczak! 
Dobrze, że nie Suski! Życie polityka bywa piekłem. Biden odjechał Bestią 
na trzy minuty przed lądowaniem zapasowego samolotu (czyżby 
brazylijski embraer był bardziej niezawodny od boeinga?) z lokatorem na 
pokładzie. No i znowu lokator stracił photo–op i cały w uśmiechach shake–
hand z prezydentem USA. No, a przede wszystkim dobrze, że tym razem 
Kaczyński nie zmuszał pilota boeinga, żeby na siłę lądował niesprawnym 
samolotem koło Air Force One! W każdym razie, w przemówieniach przed 
spotkaniem z organizacjami pozarządowymi, uwidoczniła się klasa obu 
mówców: jeden – wytrawny polityk, drugi – dobrze na wazelinowany 
czopek. 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms
https://studioopinii.pl/archiwa/220161
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO 
W PIOTRKOWIE TRYB. 

KOŁO W OPOCZNIE 

Jedna rodzina - wspólna pomoc 
(Zarząd Koła SEiRP w Opocznie) 
Prosimy o pomoc! 

Asp. Piotr Mączyński - policjant z Komendy Powiatowej Policji 
w Opocznie, uległ w służbie poważnemu wypadkowi. Odniósł ciężkie 
obrażenia ciała i wymaga długotrwałej rehabilitacji. Taki apel pojawił się 
od policjantów z KPP w Opocznie. By Piotr powrócił do zdrowia po 
długotrwałej walce o życie, a następnie o zdrowie, potrzebne są pieniądze 
na rekonwalescencję. Na stronie fundacji „Się Pomaga”, 
https://www.siepomaga.pl/piotr-maczynski trwa zbiórka funduszy na ten 
cel. 

  

https://www.siepomaga.pl/piotr-maczynski
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Piotr to nasz kolega z rodzinnymi tradycjami policyjnymi, którego wszyscy 
znają w Kole naszego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
a także przyszły nasz kolega – emeryt, którego z radością zapraszamy 
w przyszłości i powitamy w naszym gronie. Z inicjatywy oddolnej naszych 
członków współdziałając z innymi organizacjami działającymi w naszym 
otoczeniu zainicjowaliśmy pomoc w zbiórce pieniędzy na ratowanie 
zdrowia naszego kolegi. W wyniku tych działań w dniu 5 marca 2022 r. 
zorganizowany został turniej piłki siatkowej pod hasłem ''Gramy dla 
Piotra” wraz z przeprowadzoną w tym czasie kwestą pieniędzy. W trakcie 
turnieju wyłoniona została najlepsza drużyna - jak przystało reprezentacja 
Policji w Opocznie, zdobywca I miejsca otrzymał nagrodę pieniężną 
ufundowaną przez członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Opocznie. W całości została ona przekazana na szczytny 
cel zbiórki. Zwycięzcami okazali się wszyscy, bowiem tego dnia zebrano 
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w sumie kwotę: 8600,00 zł, a wiele wartościowych i ciekawych 
przedmiotów zostało przekazanych na aukcję internetową. Za 
pośrednictwem wyżej zamieszczonego w treści tekstu linku do strony ,,Się 
pomaga” – jest najprostszym sposobem wpłaty pieniędzy na konto 
pomocy dla Piotra. Poza tym można wpłacić 1% z odpisu rozliczenia 
podatku od osób fizycznych (PIT), którego informacja znajduje się również 
w tym samym linku. 

Wszystkich zachęcamy do kontynuacji akcji i licytacji – pomocy Piotrowi. 
Za okazaną pomoc/wsparcie, w imieniu Piotra z serdecznym 
podziękowaniem dla darczyńców. 

Tekst: Marek Predoń – Bernard Adamczyk 
Zdjęcia: Bernard Adamczyk 
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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 
MŁ. INSP. W ST. SPOCZ. LEON GRZONKOWSKI  

(1949-2022) 

19 lutego 2022 r. pożegnaliśmy 
naszego Kolegę i Przyjaciela 
mł. insp. w stanie spocz. Leona 
Grzonkowskiego. Uroczystości 
pogrzebowe z udziałem Policji 
przedstawicieli Straży Miejskiej, 
Urzędu Miasta i innych organizacji 
odbyły się na Cmentarzu 
Komunalnym w Jeleniej Górze. 

Mł. insp. Leon Grzonkowski 
rozpoczął służbę w 1975 r. 
w Komendzie Rejonowej MO 

w Bolesławcu. W kolejnych latach dzięki zaangażowaniu i osiąganym 
wynikom awansował na wyższe stopnie oraz stanowiska służbowe, 
począwszy od Komendanta Posterunku w Świerzawie do Komendanta 
Rejonowego Policji w Jeleniej Górze. Pełnił również obowiązki 
Komendanta Miejskiego Policji w tym mieście. Służbę zakończył w 2004 
r. na stanowisku Komendanta Komisariatu I w Jeleniej Górze. W trakcie 
służby był wielokrotnie wyróżniany oraz odznaczany m. innymi Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Po przejściu na emeryturę działał w SEiRP w Jeleniej Górze. Przez 
kilkanaście lat pełnił funkcję Prezesa Koła. Straciliśmy kolegę społecznika 
naszej organizacji emeryckiej. Dziękujemy. 

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 2 (142) 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 

"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

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 

http://seirp.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/seirpolsztyn.prezydium.9
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