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OD REDAKTORA 
w sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 

ODLICZ 1% PODATKU. KOMUNIKAT PREZESA 

Od stycznia 2019 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2018r. 
stosownego wniosku zawierającego informacje: 

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, 

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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APLIKACJA "TWÓJ E-PIT" 

Ministerstwo Finansów na stronie: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

uruchomiło aplikację „Twój e-PIT”. 
Co to jest Twój e-PIT? 
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które od 15 lutego 2019 
roku Ministerstwo Finansów udostępni w serwisie podatki.gov.pl. Aplikacja działa 
w ten sposób, że PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie trzeba składać 
żadnego wniosku w tej sprawie). Dokument zawiera informacje od pracodawcy, 
dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego, ulga na 
dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te można 
uaktualnić. 

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? 

Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą 
przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT 

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-
usludze-twoj-e-pit/ 

https://www.podatki.gov.pl/media/4200/jak-przekazac-1-podatku-wybranej-
opp.pdf 

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku 
otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie 
zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według 
informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. Twój e-PIT wylicza kwotę 
1% podatku na podstawie aktualnych danych.  

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/
https://www.podatki.gov.pl/media/4200/jak-przekazac-1-podatku-wybranej-opp.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/4200/jak-przekazac-1-podatku-wybranej-opp.pdf
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
(CD.) 

Mimo upływu ponad trzech miesięcy od złożenia przez posła Marka Wójcika 
interpelacji w sprawie wypłaty emerytowanym policjantom wyrównania 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji nie dało rady odpowiedzieć na kilka prostych pytań. 

Interpelacja nr 27808  
w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy 

Zgłaszający: Marek Wójcik 

Adresat:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Data wpływu: 20-11-2018   Data wysłania: 23-11-2018 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0
C125834D002ADD59  

Odpowiedź: Odpowiadający Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Data wpływu 07-02-2019 przedłużenie terminu odpowiedzi 

Interpelacja nr 27808  
do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie policyjnego 
ekwiwalentu za urlopy 

Zgłaszający: Marek Wójcik   Data wpływu: 20-11-2018 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 30 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek NSZZ 
Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta i wydał 
wyrok wskazujący na niekonstytucyjność obowiązujących przepisów. 
Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części miesięcznego uposażenia 
zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio 
zajmowanym stanowisku służbowym. Funkcjonariusze innych służb 
mundurowych posiadają korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego 
ekwiwalentu. W przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia 
zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, wskazujących na gorsze 
traktowanie policjantów. 
Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące byłych 
funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat spowodowanych 
niekonstytucyjnymi przepisami. Ekwiwalent był wyliczany błędnie przez 17 lat. 
Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty 
Derlatki - Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o 
wypłatę dodatkowego ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia 
postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych w swoich sprawach i 
wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. 
Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz 
wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej 
części. Byli policjanci będą teraz mieli jeden miesiąc od dnia wejścia w życie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Ilu funkcjonariuszy Policji przeszło na emeryturę w latach od 2001 do 2018? 
2. Ilu funkcjonariuszy Policji po odejściu ze służby wszczęło postępowanie o 

wypłatę dodatkowego ekwiwalentu? 
3. Ilu byłych funkcjonariuszy Policji posiada prawo do uzyskania wyrównania 

w zakresie zaniżonego ekwiwalentu za urlop? 
4. Czy ministerstwo planuje poinformować byłych funkcjonariuszy Policji o 

prawie do wystąpienia o wypłatę wyrównania zaniżonego ekwiwalentu? 
5. Ile wyniosą koszty wypłat wyrównań zaniżonych ekwiwalentów za urlopy 

dla byłych funkcjonariuszy Policji? 
6. Czy ministerstwo rozpoczęło już prace nad nowelizacją ustawy o Policji w 

zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny? 
Z poważaniem 
Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP  
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ZAWIADOMIENIE PROKURATURY O 
PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

PRZEZ DYREKTORA ZER MSWIA CD. 
Postępowanie z zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Dyrektora ZER MSWiA złożone przez ZG SEiRP w 
dniu 11 września 2018 roku - zostało podjęte. Poniżej kolejne dokumenty: 

Postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota o odmowie 
wszczęcia śledztwa: 
Link do skanu dokumentu: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Postanowienia%2
0Prokuratury%20Rejonowej%20Warszawa%20Ochota%20(z%2030.11.
2018)%20o%20odmowie%20wszcz%C4%99cia%20%C5%9Bledztwa%
20(1).pdf 

Zażalenia ZG SEiRP do Sądu Rejonowego właściwego dla  
m. st. Warszawy: 
Link do skanu dokumentu: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Za%C5%BCalenia
%20ZG%20SEiRP%20(z%2011.12.2018)%20do%20S%C4%85du%20R
ejonowego%20w%C5%82a%C5%9Bciwego%20dla%20m.%20st.%20W
arszawy.pdf 

Postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 
marca 2019 o uwzględnieniu zażalenia ZG SEiRP: 
Link do skanu dokumentu: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Postanowienia%2
0Prokuratora%20Prokuratury%20Okr%C4%99gowej%20w%20Warszaw
ie%20z%208%20marca%202019%20roku.pdf 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Postanowienia%20Prokuratury%20Rejonowej%20Warszawa%20Ochota%20(z%2030.11.2018)%20o%20odmowie%20wszcz%C4%99cia%20%C5%9Bledztwa%20(1).pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Postanowienia%20Prokuratury%20Rejonowej%20Warszawa%20Ochota%20(z%2030.11.2018)%20o%20odmowie%20wszcz%C4%99cia%20%C5%9Bledztwa%20(1).pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Postanowienia%20Prokuratury%20Rejonowej%20Warszawa%20Ochota%20(z%2030.11.2018)%20o%20odmowie%20wszcz%C4%99cia%20%C5%9Bledztwa%20(1).pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Postanowienia%20Prokuratury%20Rejonowej%20Warszawa%20Ochota%20(z%2030.11.2018)%20o%20odmowie%20wszcz%C4%99cia%20%C5%9Bledztwa%20(1).pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Za%C5%BCalenia%20ZG%20SEiRP%20(z%2011.12.2018)%20do%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%C5%82a%C5%9Bciwego%20dla%20m.%20st.%20Warszawy.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Za%C5%BCalenia%20ZG%20SEiRP%20(z%2011.12.2018)%20do%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%C5%82a%C5%9Bciwego%20dla%20m.%20st.%20Warszawy.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Za%C5%BCalenia%20ZG%20SEiRP%20(z%2011.12.2018)%20do%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%C5%82a%C5%9Bciwego%20dla%20m.%20st.%20Warszawy.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Za%C5%BCalenia%20ZG%20SEiRP%20(z%2011.12.2018)%20do%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%C5%82a%C5%9Bciwego%20dla%20m.%20st.%20Warszawy.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Postanowienia%20Prokuratora%20Prokuratury%20Okr%C4%99gowej%20w%20Warszawie%20z%208%20marca%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Postanowienia%20Prokuratora%20Prokuratury%20Okr%C4%99gowej%20w%20Warszawie%20z%208%20marca%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Postanowienia%20Prokuratora%20Prokuratury%20Okr%C4%99gowej%20w%20Warszawie%20z%208%20marca%202019%20roku.pdf
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INTERPELACJE I LISTY 

LIST OTWARTY PAWŁA WOJTUNIKA 
"...nie możemy dłużej akceptować degradacji, upolitycznienia i 
zawłaszczenia instytucji publicznych" 
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EURODEPUTOWANI Z SLD WYSTĄPILI DO 
KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W GDYNI 

W dniu 28 marca 2019 r. w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w 
Gdyni odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdyni. 
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: mł. insp. Sławomir Pachura – 
p/o Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Jan Pietruszewski – Prezes 
ZW w Gdańsku, Hieronim Brzozowiec – I Wiceprezes ZW w Gdańsku, 
Erwin Bruggemann – Członek ZW w Gdańsku, oraz Józef Wardyn – 
Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych. 

Prezes Koła - Małgorzata Górska przedstawiła sprawozdanie z 
działalności za 2018r. oraz plan pracy na 2019r. Praca Zarządu Koła w 
2018r. skierowana była w szczególności na przedsięwzięcia kulturalne i 
rekreacyjne, jak również na wspieranie i udzielanie pomocy członkom 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Po przedstawieniu 
sprawozdania z działalności, finansowego oraz sprawozdania komisji 
rewizyjnej, które zostały przyjęte stosownymi uchwałami nastąpiło 
udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. 
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W następnej kolejności uroczyście zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki 
jubilatom z tytułu ukończenia 75,80,85,90 i 95 roku życia. Najstarszym członkiem 
Koła, który aktywnie uczestniczy w jego życiu jest 95 letni Szurek Edward. 
Wszystkim jubilatom złożono życzenia dalszych wielu lat życia w zdrowiu. 



20 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (82) 2019 

W części wystąpień zaproszonych gości, mł. insp. Sławomir Pachura 
podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił działalność Zarządu Koła w 
Gdyni, jednocześnie życzył dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska 
emerytów policyjnych i ich rodzin oraz zapewnił pomoc ze swojej strony jak i 
pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W kolejnym wystąpieniu Prezes 
ZW SEiRP Jan Pietruszewski przedstawił bieżące sprawy Stowarzyszenia, 
przebieg ubiegłorocznych wyborów władz ZW i ZG, dokonywane obecnie zmiany 
w Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów w zakresie ustawy 
deubekizacyjnej z dnia 16.12.2016r. Przedstawił zmiany dotyczące korzystania 
z funduszu socjalnego oraz wyniki odbytej rozmowy z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Gdańsku. I Wiceprezes ZW Hieronim Brzozowiec 
przedstawił aktualną sytuację prawną emerytów policyjnych oraz zakresy 
udzielanych pomocy prawnych emerytom. Przewodniczący Pomorskiego 
Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych – Józef Wardyn 
omówił aktualnie prowadzone działania w zakresie wzajemnej pomocy, wsparcia 
i koordynowania czynności na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich 
rodzin, którzy zostali dotknięci ustawą deubekizacyjną z dnia 16.12.2016 r. W 
dalszej kolejności kolega Erwin Bruggemann przedstawił planowane w br. 
wycieczki, ich program i sprawy organizacyjne. 

Na zakończenie spotkania Prezes Małgorzata Górska serdecznie podziękowała 
koleżankom i kolegom za angażowanie się w prace Zarządu Koła w 2018 roku. 

tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 
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KOŁO W WEJHEROWIE 
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W dniu 16 marca 2019 r. w siedzibie KPP Wejherowo odbyło się walne 
zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Wejherowie. W zebraniu również 
udział wzięli, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w 
Gdyni, W-ce prezes Jarosław Fikus oraz Komendant Powiatowy Policji w 
Wejherowie Pani insp. Beata Perzyńska. 
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Zarząd Koła przedstawił członkom sprawozdanie z działalności za 2018 r. 
oraz plan pracy na 2019 r. Praca Zarządu Koła SEiRP w Wejherowie w 
2018 r. koncentrowała się w szczególności na przedsięwzięciach 
kulturalnych i rekreacyjnych jak również na udzielaniu pomocy członkom, 
którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. 

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności oraz finansowego Koła, 
które zostały przyjęte aprobującymi uchwałami nastąpiło uroczyste 
wręczenie upominku jubilatom: Hubertowi Skrzypczak i Waldemarowi 
Nowoczyn z tytułu ukończenia 75 roku życia. Wyróżniony upominkiem 
został również członek Koła Feliks Langa, który ukończył 90 rok życia, lecz 
z uwagi na nieobecności podczas spotkania, uda się do niego delegacja 
celem przekazania upominku i złożenia gratulacji oraz życzeń dalszych 
wielu lat życia. 

Podczas zebrania w trakcie dyskusji i wolnych wniosków W-ce Prezes ZW 
SEiRP omówił bieżące informacje z prac Zarządu Wojewódzkiego oraz 
zwrócił się z apelem do członków Koła ich rodzin o czynny udział w 
wyborach do parlamentu europejskiego jak i wyborach krajowych do 
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sejmu i senatu, które czekają nas w br. Przypomniał również o możliwości 
przekazywania 1 % ze swoich podatków na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Koła Waldemar Nowoczyn 
serdecznie podziękował Pani Komendant Komendy Powiatowej w 
Wejherowie insp. B. Perzyńskiej za udzielaną pomoc i wspieranie działań 
i przedsięwzięć w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz 
podziękował koleżankom i kolegom za angażowanie się w prace Zarządu 
Koła w 2018 roku. 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 

zdjęcia: Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Henryk 
Kaźmierski 
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KOŁO W KOŚCIERZYNIE. 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA 

W dniu 08.02.2019 r w Kościerskim Domu Kultury w Kościerzynie odbyło 
się Walne Zebranie Członków Koła, w którym uczestniczyło 28 członków 
oraz zaproszeni goście: Jan Pietruszewski, Prezes ZW w Gdańsku, 
Joanna Jarczak, Skarbnik ZW w Gdańsku, Lilianna Fiedler, Członek ZW 
w Gdańsku, podinsp. Tomasz Radomski, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Kościerzynie oraz Wacław Potrykus, Prezes 
Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w 
Kościerzynie. 

Na wstępie Prezes Koła, Roman Jereczek przywitał członków Koła oraz 
zaproszonych gości. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano kol. 
Brunon Raulin. W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania z realizacji 
zadań i finansów Koła, które przedstawił wiceprezes Koła kol. Józef 
Landowski na dzień 31.12.2018 r. Koło liczy 58 członków, o 3 mniej jak w 
roku ubiegłym. Należy wspomnieć o zmarłych 3 naszych kolegach w 
styczniu i lutym 2018 roku – Cześć Ich Pamięci. 
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Zarząd Koła zorganizował 5 spotkań integracyjnych, w których 
uczestniczyło ogółem 159 osób, tj. z okazji Dnia Kobiet, „Sobótki”, 
świąteczno-noworoczne, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni. Zarząd 
oraz członkowie uczestniczyli w obchodach Święta Policji, Dnia Strażaka. 
Delegaci naszego Koła brali udział w Zjeździe Delegatów SEiRP ZW 
Gdańsk, kol. R. Jereczek został odznaczony odznaką „Za Wybitne 
Osiągnięcia dla SEiRP”. Wśród emerytów popularyzowano ideę 1% na 
rzecz SEiRP oraz udzielano bieżącej pomocy emerytom dotkniętym 
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ustawą z 16.12.2016r. polegającej głównie na sporządzaniu odwołań oraz 
na doradztwie prawnym. Sytuacja finansowa Koła w 2018 roku była dobra 
pomimo konieczności oszczędnego gospodarowania środkami 
finansowymi ze względu na zmiany funduszu socjalnego. Komisja 
Rewizyjna potwierdziła wzorcową działalność Zarządu Koła. Kol. Józef 
Landowski przedstawił plany finansowe i pracy Koła na 2019r. Zarząd 
Koła na 2019r planuje 5 spotkań integracyjnych, wycieczkę do Kluk oraz 
uczestniczenie w uroczystościach Święta Policji i ZEiRP RP Kościerzyna, 
pomoc emerytom w sprawach dot. trudnych sytuacji rodzinnych, w tym 
dotkniętych ustawą z 16.12.2016r. Sprawozdania oraz plany Zarządu Koła 
zostały przyjęte jednogłośnie.  

Prezes ZW Jan Pietruszewski i Roman Jereczek wręczyli Tadeuszowi 
Zdunek, który obchodził 80 urodziny, upominek wraz z listem 
gratulacyjnym od ZW w Gdańsku. Następnie J. Pietruszewski omówił 
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sprawy bieżące Stowarzyszenia, w tym ubiegłoroczne wybory do ZW i ZG, 
zmiany w Statucie Stowarzyszenia, prace zespołów w zakresie ustawy 
deubekizacyjnej z dnia 16.12.2016r. oraz jej skutki w środowisku 
emerytów mundurowych, mogące w przyszłości poszerzyć grono 
dotkniętych tymi przepisami, wskazując, że nie jest dobrze i należy 
integrować środowisko emerytów. Również omówił zmiany dotyczące 
korzystania z funduszu socjalnego, w tym temacie prowadzone są bieżące 
rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, podinsp. 
Tomasz Radomski podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił 
działalność Zarządu Koła w Kościerzynie, życzył dalszej owocnej pracy na 
rzecz środowiska emerytów policyjnych i na możliwą pomoc w tych 
działaniach kierownictwa i pracowników Komendy Powiatowej Policji w 
Kościerzynie. W trakcie dyskusji zadawano pytania dotyczące głównie 
sytuacji materialnej i prawnej środowiska emeryckiego służb 
mundurowych, na które odpowiedzi udzielali zaproszeni goście. Zarząd 
Koła SEiRP w Kościerzynie podziękował za dotychczasową współpracę 
Zarządowi Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku oraz Komendzie 
Powiatowej Policji w Kościerzynie. 

tekst i zdjęcia:  
Józef Landowski Wiceprezes SEiRP Koło w Kościerzynie 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W  KATOWICACH 

KATOWICE, 21.03.2019.  
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOALICJI 

EUROPEJSKIEJ 

Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach przy akceptacji Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z byłym Posłem na Sejm RP, 
V-ce Przewodniczącym SLD, Markiem Baltem (kandydatem do 
Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 
21.03.2019 r. w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP 
– byłym posłem na Sejm RP, red. Andrzejem Rozenkiem, byłym V-ce 
Premierem i Ministrem Obrony Narodowej, V-ce Przewodniczącym 
Platformy Obywatelskiej Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM 
RP, Zdzisławem Czarneckim pod hasłem: „Zmiana ustawy represyjnej 
z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii 
Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP”. 
W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli: posłanka na Sejm RP z 
Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, poseł na Sejm RP z 
Nowoczesnej- V-ce Przewodniczący Klubu - Mirosław Suchoń, gen. Jan 
Pyrcak, b. Dyrektor Służby Więziennej, V-ce Przewodniczący ZG Służby 
Więziennej- Stanisław Jaguś, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard 
Mędrzyk, Prezes Koła Miejskiego i I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- 
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Ryszard Purzyński, V-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Henryk Mikosz, 
W-ce Prezes ZW i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, 
przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Służby Więziennej. Ogółem 
było ponad 150 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby 
wspierające. Spotkanie prowadziła – Ewa Macek, Śląski Koordynator 
Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 
2016 r. 
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Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek 
i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, 
rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych, w tym 3 osoby z 
woj. śląskiego. 

Wym. posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi stwierdzili, iż ustawa jest 
represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i 
renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. 
Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych. 
Posłowie partii opozycyjnych, a także osoby uczestniczące w dyskusji 
uznali, że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, a następnie do wyborów parlamentarnych w 
kraju w taki sposób, aby pokonać partię PIS (uświadamianie ludziom, aby 
nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy 
niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym). 

Członkowie Koalicji Europejskiej, a szczególnie W-ce Przewodniczący PO 
- Tomasz Siemoniak zapewnił, że porozumienie 5 partii: PO, 
Nowoczesnej, SLD, PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i 
w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Zaznaczył, że Koalicja Europejska 
zaproponuje 1 miejsce dla kandydata ze służb mundurowych zarówno do 
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wyborów do Parlamentu Europejskiego jak i do Sejmu i Senatu RP. 

Obecni członkowie Koalicji Europejskiej, tj. posłowie na Sejm RP z PO i 
Nowoczesnej jak i SLD jednomyślnie złożyli deklaracje, że po wygraniu 
jesiennych wyborów parlamentarnych w pierwszej kolejności cofnięta 
zostanie ustawa represyjna z 16 grudnia 2016r. Przywrócone zostaną 
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świadczenia emerytalno-rentowe, a także GODNOŚĆ i HONOR. 
Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani. Kandydat do PE z SLD, 
Marek Balt apelował, że przed nami długi maraton, pomagamy sobie 
razem, wszyscy dobiegniemy do mety i WYGRAMY. 

Z kolei Poseł Nowoczesnej-Mirosław Suchoń zaznaczył, że wspólne 
wsparcie i pomoc pozwoli wygrać wybory do PE oraz do parlamentu 
polskiego i wówczas pozwoli rozliczyć partię rządzącą. Posłanka z PO-
Ewa Kołodziej podkreśliła, że mundurowym emerytom, rencistom, 
wdowom i sierotom prawa nabyte zostaną przywrócone po wygraniu 
jesiennych wyborów parlamentarnych. 
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Andrzej Rozenek z SLD, który bardzo wspiera środowisko 
represjonowanych mundurowych, w swoim wystąpieniu powiedział, że 
„pieniądze, które ukradł wam PIS, zostaną zwrócone, a państwo będzie 
musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS 
zostaną rozliczone, a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję, że system 
więziennictwa temu podoła”. Z kolei Prezydent FSSM RP, Zdzisław 
Czarnecki agitował do koniecznego pójścia do wyborów zarówno do PE 
jak i Sejmu i Senatu RP. 

W dyskusji zabierali głos przedstawiciele środowiska mundurowych: 
Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Wojska, którzy zapewnili, 
że pójdą na wybory wiosenne i jesienne oraz będą głosować na Koalicję 
Europejską, bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń 
emerytalno-rentowych. 

Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów 
policyjnych, Ewa Macek podziękowała wszystkim zebranym za aktywne 
uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów, rencistów, wdów, 
sierot środowiska wszystkich mundurowych i ich rodzin o aktywny udział 
w wyborach do PE, Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na Koalicję 
Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach 
przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych, a także godności i 
honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. W jedności siła, 
wspólnie osiągniemy VICTORIĘ. 

Ewa Macek,  
Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych 

 

Link do materiału video z transmisji spotkania: 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=CiNEyyXeYbw&feature=youtu.be
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WALNE ZEBRANIE KOŁA MIEJSKIEGO  
NR 12 W KATOWICACH 
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W dniu 01.03.2019 r. w sali konferencyjnej KWP w Katowicach, odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr 12. Obrady 
otworzył Prezes Zarządu Koła Nr12 - Ryszard PURZYŃSKI. Na wstępnie 
powitał wszystkich zgromadzonych (ze 128 członków zwyczajnych 
przybyło 108) dziękując im za liczne przybycie, co świadczy, iż działalność 
Koła jest przedmiotem żywego zainteresowania jego członków i stwierdził, 
że zebranie jest prawomocne. Prezes powitał przybyłych na obrady gości: 
Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, insp. Pawła BARSKIEGO, 
Przew. Komisji Socjalnej SEiRP KWP w Katowicach - podinsp. Krzysztofa 
SZALĘ, Przew. NSZZ Policjantów KMP w Katowicach – st. asp. sztab. 
Jacka PROKOPA, Prezesa ZG SEiRP w Warszawie - Antoniego DUDĘ, 
Prezesa ZW SEiRP w Katowicach - Ryszarda MĘDRZYKA, Sekretarza 
Woj. Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Renatę KŁÓSKIEWICZ, 
Prezesów Zarządów Kół SEiRP w Częstochowie - Konrada PTAKA i w 
Bytomiu - Leszka LORENCA, z którymi Koło Nr 12 w Katowicach ma 
podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy. 
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Uczczono chwilą ciszy pamięć członków Koła Nr 12, którzy w roku 2018 
odeszli na „wieczną niebieską wartę”. Uroczyście odznaczono insp. Pawła 
BARSKIEGO „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w 
Katowicach. Prezesi ZW i ZK SEiRP wręczyli szklane statuetki 
„ZASŁUŻONY SENIOR” kolegom Henrykowi PYŻOWSKIEMU i Julianowi 
BODERZE, natomiast Zbigniew KRZESZOWSKI odbierze Statuetkę w 
miejscu swojego zamieszkania. 
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Po tych uroczystych momentach głos zabrali Komendant Paweł BARSKI, 
a następnie przewodniczący NSZZ Policjantów KMP w Katowicach, st. 
asp. sztab. Jacek PROKOP, którzy podziękowali za zaproszenie na 
Walne Zebranie członków Koła SEiRP w Katowicach, zadeklarowali 
dalszą współpracę dla dobra i korzyści zarówno funkcjonariuszy będących 
w stanie spoczynku, jak i tych, którzy do tego spoczynku z każdym dniem 
swej służby się zbliżają, przy czym świadomość, istnienia możliwości 
dalszej wspólnej drogi ma dla nich istotne znaczenie. 

W pierwszej kolejności szczegółowe sprawozdanie z działalności 
statutowej Koła przedstawiła Wiceprezes Ewa Macek, sprawozdanie z 
działalności finansowej za 2018 r. i preliminarz budżetowy na 2019 - 
Skarbnik Koła - Małgorzata Kyrcz, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Koła - Lucyna Misiara złożyła sprawozdanie wraz z wnioskiem o 
udzielenie Zarządowi Koła absolutorium. Plan pracy Koła na 2019 r. 
przedstawił Wiceprezes-Józef Grygiel. Przewodniczący KSEiR 
Policyjnych KWP w Katowicach-podinsp. Krzysztof SZALA, przypomniał 
zebranym o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z pomocy 
socjalnej KWP w Katowicach i obowiązku prawidłowego przedstawiania 
sytuacji materialnej i rodzinnej osób składających wniosek o pomoc 
socjalną. 
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W dyskusji głos zabrała kol. Krystyna KUTA, Przewodnicząca Zespołu 
Seniorów Koła Nr 12, która poszerzyła informacje z Planu Pracy Koła na 
rok 2019 dotyczące seniorów Koła. Zadeklarowała pomoc w uzyskaniu 
Katowickiej Karty Seniora oraz zaapelowała o aktywne uczestnictwo w 
organizowanych działaniach senioralnych. Wiceprezes ZW SEiRP w 
Katowicach Ewa MACEK, Wojewódzki Koordynator działań wobec 
haniebnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. zapoznała zebranych ze 
sprawozdaniem za 2018 r. z działalności Koordynatorów woj. śląskiego. 
Omówiła współdziałania z organizacjami emerytów i rencistów różnych 
rodzajów służb mundurowych, członków Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, a także z kręgami opozycji politycznej (szczególnie 
Posłami PE i Posłami na Sejm RP) deklarującymi unieważnienie 
przedmiotowej uchwały w przypadku odsunięcia - w wyniku wyborów - od 
władzy obecnie rządzącego ugrupowania politycznego. Uczczono minutą 
ciszy pamięć-54 zmarłych koleżanek i kolegów w wyniku tej represyjnej i 
eutanazyjnej ustawy. 

Prezes ZW SEiRP w Katowicach, Ryszard MĘDRZYK pochwalił 
osiągnięcia Koła w sprawozdawczym okresie, życząc jednocześnie 
pomyślnej realizacji działalności zaplanowanej na rok 2019. 
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Natomiast Prezes ZG SEiRP Antoni DUDA (członek naszego Koła) w 
swym wystąpieniu omówił działalność statutową Stowarzyszenia 
skupiając się na zasadach organizacyjnych zapisanych w nowym Statucie 
Stowarzyszenia, na sprawach związanych z korzystaniem z funduszu 1 % 
OPP oraz szerzej o nowym programie ubezpieczeniowym skierowanym 
do członków SEiRP w ubezpieczeniu grupowym. Zgłaszano krytyczne 
uwagi wobec pojawiających się problemów w kontaktach z 
ubezpieczycielem. Ponadto wysoko ocenił działalność i aktywność Koła. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła podjęło 9 uchwał. Należy 
podkreślić, że jedna z nich dot. uchwalenia składki członkowskiej rocznej 
w wys.24,00 zł. od członków zwyczajnych Koła, otrzymujących 
świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości ok.1.000,00 zł. brutto i 
posiadające jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

Tekst: Ewa Macek 

Link do transmisji: 
https://www.youtube.com/watch?v=LzNsbvdWO8E 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LzNsbvdWO8E
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU 
W dniu 22 marca 2019 r w Sali „Kryształowej” Restauracji „Komoda” w 
Kaliszu odbyło się zebranie Kaliskiego SEiRP. Zebranie ukierunkowane 
było na sprawozdanie z działalności zarządu i zarazem integracyjne 
spotkanie seniorów. Zebranie otworzył Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia 
Zbigniew Gąsiorek, który przywitał zaproszonych gości: z samorządu 
lokalnego V-ce Prezydenta m. Kalisza – Mateusza Podsadnego, V-ce 
Przewodniczącą Rady Miasta Kalisza – Karolinę Pawliczak, Komendanta 
Miejskiej Policji – insp. Dariusza Bieńka, Prezesa ZW SEiRP w Poznaniu 
- Jana Zachciał i zaproszonych gości z Zarządu Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, z Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, z 
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. 

Następnie Prezes Koła nadmienił, iż mamy wokół siebie wiele aktywnych 
koleżanek i kolegów oraz napotkaliśmy sprzyjające osoby z zewnątrz, 
które udzielają nam poparcia w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki tym 
osobom funkcjonujemy dobrze. Wiemy, że wielu członków naszego 
stowarzyszenia na te wyróżnienia zasługuje. Będziemy ich sukcesywnie 
wyróżniać. W dniu dzisiejszym odznaczono członków odznaczeniami 
ZŻWP i odznaką SEiRP za zasługi z dyplomem. 
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Po tym sprawozdanie z działalności zarządu i o stanie Koła wygłosił 
Prezes Zbigniew Gąsiorek, który podkreślił, że: do tradycji należą nasze 
spotkania. Naszym celem jest pełna integracja i zapewnienie godziwego 
wypoczynku po latach służby. Wypracowaliśmy ciekawe formy pracy, jak: 
rajdy rowerowe, wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne, pikniki 
integracyjne, spartakiady strzeleckie, spotkania historyczne, weteranów 
70 plus, z Komendantem Miejskim Policji. Powołano zespoły problemowe, 
prowadzimy kronikę, informujemy zainteresowanych o naszych 
inicjatywach na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. W każdy 
poniedziałek mamy dyżury w naszej siedzibie. Nasi członkowie biorą 
czynny udział w pracach innych organizacji pozarządowych. Angażujemy 
się do imprez organizowanych przez miejskie organy samorządowe, 
uczestniczymy w debatach społecznych o tematyce „bezpieczeństwo w 
mieście i powiecie”, odwiedzamy chorych i pomagamy im w 
rozwiązywaniu problemów życia codziennego, pomagamy im w 
zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny. Uczestniczymy w opracowaniu 
wniosków o zapomogi dla seniorów /komisja socjalna/. 

Prezes zapewnił, że jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, które pozwolą 
nam miło spędzać życie seniora i skutecznie rozwiązywać istniejące 
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problemy życiowe. Podziękował za wsparcie naszych działań władzom 
samorządowym miasta Kalisza, Kierownictwu Komendy Miejskiej Policji 
oraz państwu Margocie i Cezaremu Suszyńskim za goszczenie nas w 
swoim lokalu. Określając jako bardzo dobrą współpracę z bratnimi 
służbami mundurowymi w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb 
Mundurowych, złożył ich reprezentantom serdeczne podziękowania. 

Następnie głos zabrali goście z władz samorządowych, Komendant 
Miejski Policji i Prezes ZW naszego Stowarzyszenia. Mówcy podkreślali 
aktywne o szerokim zakresie działanie naszego Stowarzyszenia oraz 
aktywny udział członków w życiu miasta. Prezes ZW SEiRP zaznaczył, że 
kaliskie Stowarzyszenie należy do najbardziej rozwijających się o bardzo 
szerokim zakresie działania, należy do najliczniejszych w województwie i 
wprowadza co raz to nowe formy pracy. 
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Kol. Grażyna Jasiukiewicz poinformowała o zasadach działania komisji 
socjalnej oraz trybie i sposobie rozwiązywania problemów finansowych 
naszych emerytów i rencistów. Kol. Waldemar Pawlak poinformował o 
planowanych w 2019 r wycieczkach, Kol Adam Wojcieszak przedstawił 
jakie zadania wykonało w 2018r koło PTTK „Z Buta” i poinformował o 
planowanych zamierzeniach w 2019r. Kol. Eugeniusz Linkowski 
poinformował o wycieczce planowanej w kwietniu do m. Dziwnówek. 

Po uroczystym obiedzie, a następnie przy kawie i ciastku rozpoczęto 
wieczorek taneczny i wspomnienia z różnych momentów służby. Muzykę 
przygotował i podawał Kol. Sławomir Juraszek. 

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 

fot. Hieronim Kempiński 
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KOŁO W KALISZU. 

SZLAKIEM KORONY GÓR POLSKICH 



46 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (82) 2019 

W dniach 15/17 marca 2019 roku grupa miłośników wypraw górskich z 
Koła PTTK „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu: Adam Wojcieszak, Henryk 
Kubik, Małgorzata Poczekała, Anna Marucha, Krzysztof Głuszczak, 
Marcin Orzechowski, Jolanta Orzechowska i Maciej Nowak wybrała się po 
raz kolejny w Polskie Góry szlakiem Korony Gór Polskich. Tym razem 
zaplanowaliśmy sobie Wałbrzych jako bazę wypadową. Oprócz szeregu 
atrakcji jakie posiada samo miasto jest to znakomite miejsce do górskich 
wędrówek. 

W sobotę po śniadaniu wybraliśmy się w Góry Kamienne i zdobyliśmy 
szczyt Waligóra wznoszący się na wysokość 936 m. n.p.m. i który jest 
najwyższym szczytem Gór Suchych. Na górze kilka fotek 
potwierdzających zdobycie szczytu i w dół.  

Tego dnia zwiedziliśmy też zamek w Książu. Naszym celem były nie tylko 
zamkowe komnaty z bogatym wyposażeniem, ale także udostępnione od 
2018 roku podziemia Zamku Książ. Podziemna trasa turystyczna to 
półkilometrowy odcinek korytarzy wykuty w surowej skale i potężne 
wybetonowane hale oraz mniejsze poboczne komory. 
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Wieczorem odbyliśmy spacer po centrum Wałbrzycha. W niedzielę 
powracaliśmy do domu przez Jedlinę-Zdrój. Na koniec spacer po Jedlinie-
Zdrój, zdjęcie na ławeczce z Charlottą Panią z Pałacu (Charlotta von 
Seher Thoss - założycielką uzdrowiska) oraz obiad i kawa. Następnie 
powrót do Kalisza, z planami na następny wyjazd. 

inf. i foto przekazał Adam Wojcieszak 

rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 

  



48 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (82) 2019 

KOŁO W KALISZU. DZIEŃ KOBIET 

Jak co roku, w dniu 7 marca 2019r Zarząd Kaliskiego SEiRP oraz 
Komendant Kaliskiej Policji insp. Dariusz Bieniek spotkali się z Paniami 
Kaliskiego Koła. 
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Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Gąsiorek i Komendant Kaliskiej Policji 
życzyli Paniom dużo zdrowia, radości i pomyślności z okazji ich święta. 
Prezes Zbigniew Gąsiorek poinformował zgromadzonych o działaniach 
prowadzonych i planowanych na 2019 rok, w tym o działaniach 
podejmowanych na rzecz emerytów. Poinformował o funkcjonowaniu 
strony internetowej zawierającej informacje o naszym Stowarzyszeniu, 
informacje o ważnych wydarzeniach, przewidywanych zamierzeniach. 

Komendant insp. Dariusz Bieniek poinformował zebranych o 
zagrożeniach występujących w mieście oraz o podejmowanych 
działaniach policji. 

Spotkanie odbyło się przy ciastkach i kawie. Panie otrzymały kwiaty, 
wspominano chwile z minionej pracy. Panowała miła i serdeczna 
atmosfera, która towarzyszyła rozmowom, zwłaszcza w małych grupach. 

Na koniec Prezes Zbigniew Gąsiorek podziękował Komendantowi insp. 
Bieńkowi za życzliwe traktowanie przez Kierownictwo Kaliskiej Komendy 
Policji spraw emerytów i rencistów. 

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

KOŁO W LUBACZOWIE. 
WALNE ZEBRANIE. OBCHODY DNIA KOBIET 

Dnia 8 marca 2019 r. w restauracji „U Dina” w Lubaczowie odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 r. W zebraniu uczestniczyli 
zaproszeni goście: Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Kol. Jan Rusek, 
pierwszy zastępca prezesa, Kol. Wiktor Kowal, Powiatowy Komendant 
Policji w Lubaczowie, podinsp. Grzegorz Błaszczyk, zastępca 
Komendanta, podinsp. Janusz Mokrzycki, Burmistrz Miasta Lubaczów, 
Krzysztof Szpyt, Przewodniczący NSZZP przy KPP Lubaczów, podkom. 
Marek Kobylarz i Przewodniczący Powiatowego Związku Emerytów i 
Rencistów Pożarnictwa w Lubaczowie, Kol. Tadeusz Kurak. 
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Prezes Koła, Kol. Józef Leszczyński przedstawił sprawozdanie z 
działalności Koła za 2018 r., podjęto stosowne uchwały, w których m.in. 
nakreślono kierunki działalności w bieżącym roku. Na wniosek Zarządu 
Koła za aktywne zaangażowanie się na rzecz Stowarzyszenia, Kapituła 
ZG SEiRP w Warszawie wyróżniła, dwie osoby najwyższym 
odznaczeniem - Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, cztery 
osoby, „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem. Jedenastu członków Koła 
wyróżniono dyplomami uznania ZG i ZW SEiRP. Odznaczenia i dyplomy 
wręczyli Prezesi Kol. Jan Rusek i Kol. Józef Leszczyński. Trzem członkom 
– jubilatom, którzy ukończyli 80 i więcej lat życia wręczono upominki, a 
Prezes J. Rusek życzył im dalszych lat życia w szczęściu i zdrowiu. 

Zabierający głos w dyskusji Kol. Jan Rusek, Burmistrz Krzysztof Szpyt i 
Komendant Grzegorz Błaszczyk w samych superlatywach odnieśli się do 
zakresu i form działania Koła, osiąganych wyników, potrzebie istnienia 
organizacji emeryckich. Życzyli dalszych sukcesów i deklarowali też ze 
swej strony pomoc. 
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W drugiej części zebrania z okazji Dnia Kobiet członkiniom Koła wręczono 
bukiety czerwonych tulipanów, z upominkiem, a przy lampce szampana 
złożono serdeczne życzenia odśpiewując gromkie „Sto lat”. 

Imprezę zakończono uroczystym obiadem. 

Autor: Marek Kisz 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 

KOŁO NR 7 W WARSZAWIE 

14.03.2019 odbyło się zebranie Koła nr 7. Prowadziła je prezes Zarządu 
Koła, Barbara Wojciechowska. Wśród zaproszonych gości przybył m. in. 
przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Zdzisław 
Pietryka. 
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Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia Kol. Zdzisława Pietryki, który 
przedstawił informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących Federacji 
oraz Stowarzyszenia. Omówił kierunki koniecznych działań w 
nadchodzących wyborach do Europarlamentu, jak również wyborach 
krajowych. Podkreślał znaczenie koniecznej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
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Przekazał też informacje o planowanych spotkaniach przedwyborczych 
oraz zaproszeniu do podjętego przez Fundację im. Stefana Batorego 
programu „Jak przywrócić praworządność”. 

Prezes Zarządu Koła, Kol. Barbara Wojciechowska obszernie 
poinformowała zebranych o bieżących problemach organizacyjnych i 
porządkowych oraz o utworzeniu w Zarządzie Głównym Medialnego 

Punktu Kontaktowego pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy 
(wykluczeni@seirp.pl). Na zakończenie wyróżniającym się w pracy 
członkom zostały wręczone dyplomy. 

Tekst i foto: A. Szyszko 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE 

BOHATERKI DNIA CODZIENNEGO 

Taki tytuł został przyznany zielonogórskim emerytkom policyjnym, Janinie 
Kowalaszek – Prezes Koła nr 1 SEiRP oraz Krystynie Barbarze Milej 
– Prezes Koła nr 2 SEiRP w Zielonej Górze w I edycji konkursu, którego 
celem było promowanie inicjatywy zwykłych kobiet w 2018r. Kobiet, które 
nie zdają sobie sprawy, jak duże znaczenie ma to co robią.  

Konkurs zasięgiem obejmował województwo Lubuskie, a patronował mu 
Paweł Pudłowski Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Kapituła Konkursu 
wybrała do wyróżnienia 12 aktywnych i kreatywnych kobiet, 
zaangażowanych w pracę na rzecz swojego środowiska. Nasze Koleżanki 
wyróżniono, cyt. „Za działalność społeczną na rzecz emerytów i 
rencistów służb mundurowych i ich rodzin w Zielonej Górze”. 
Kochane Zwykłe i Niezwykłe przyjmijcie serdeczne gratulacje! 
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Wasz sukces wskazuje, iż zielonogórskie środowisko emerytów i 
rencistów policyjnych postrzegane jest jako aktywne, aczkolwiek – jak to 
ujęła Ewa w wywiadzie na gorąco – „do ludzi trzeba wyjść, nie ma sensu 
siedzieć i się martwić. Młodzi wsiądą w auto i pojadą, dla Seniora to już 
wyprawa”. Kalendarz propozycji dla środowiska jest wypełniony po brzegi: 
spotkania, wyjazdy dalekie i bliskie, koncerty, turnusy rehabilitacyjne. Kto 
zechce, ten coś wybierze. Wasza dbałość o to, by nikt nie musiał czuć się 
sam, została zauważona, a wyróżnienie „Bohaterka Dnia Codziennego” 
to wzruszające podsumowanie tego, co robicie. Tego, co niby zwyczajne, 
jednak niezwyczajne. 
Tekst: Zofia Der 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

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

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

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

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

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

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

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

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

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

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

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

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

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
3 (107) 2019  

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

Jest także w sieci: 
http://seirp.olsztyn.pl/  

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

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

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

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn  

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