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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 

POSIEDZENIE PREZYDIUM. POSIEDZENIE 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

W dniach 8-9 kwietnia 2019 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, odbyły się posiedzenia 
Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP. 
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Efektem dwudniowych obrad było, m.in.: nadanie zasłużonym członkom 
oraz sympatykom SEiRP Odznak „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, „Za 
zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, „Dyplomów uznania” oraz nadanie 
tytułów: 

• „Honorowego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach 
– Edwardowi Krzysztofikowi, Edwardowi Lesiewiczowi i 
Mieczysławowi Skowronowi”; 

• „Honorowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
SEiRP w Katowicach – Wilhelmowi Grudniowi; 

• „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Chorzowie – Andrzejowi 
Jąderowi; 

• „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Tarnobrzegu – Stanisławowi 
Czachurskiemu; 

• „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Mielcu – Janowi Mice; 

• „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Augustowie – Stanisławowi 
Balcewiczowi; 

• „Honorowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
SEiRP w Rzeszowie” – Ryszardowi Pietruszce; 

• „Honorowego Członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 
Rzeszowie” – Ryszardowi Madejowi. 
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Decyzją Zarządu Głównego przyznano pomoc finansową z funduszu OPP 
na ogólną kwotę 56.200 złotych, dotacje finansowe na obchody 
Jubileuszów XX-lecia Kół SEiRP w Nowym Targu, Poznaniu, 
Krasnystawie i Wadowicach oraz planowane imprezy sportowe przez Koła 
SEiRP w Białej Podlaskiej, Kaliszu i Wadowicach. 

Prezydium zarekomendowało, a Zarząd Główny w głosowaniu jawnym, 
jednogłośnie przyjął Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz budżet 
Stowarzyszenia na 2019 rok. 

Postanowiono wypowiedzieć umowę z operatorem T-Mobile, powołano 
Zespół ds. wyboru oferty nowego operatora telefonii komórkowej. 
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Podjęto Uchwałę w 
sprawie podziału środków 
z ubezpieczenia 
grupowego „SEiRP 
2019”. Podjęto Uchwałę 
w sprawie realizacji 
zadań związanych z 
wdrożeniem przepisów 
dot. RODO. Przyznano 
nagrody finansowe 
członkom Głównej 

Komisji Rewizyjnej 
SEiRP minionej Kadencji: 
Wilhelmowi Grudniowi, 
Stanisławowi Klisiowi 
oraz Józefowi 
Piaseckiemu. 

Delegowano w skład 
Zarządu Federacji 
Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP 
członków ZG SEiRP: 
Jerzego Skryckiego oraz Izabellę Jaros. 

W godzinach południowych 
gościem Zarządu 
Głównego był Zdzisław 
Czarnecki – Prezydent 
Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP, 
który poruszył tematykę 
m.in. ustawy represyjnej, 
ustawowych rozwiązań 
prawnych piętnujących 
byłych funkcjonariuszy 
służb specjalnych w życiu 
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publicznym, a także 
zbliżających się wyborów do 
Parlamentu Europejskiego 
oraz Sejmu i Senatu. 

 

 

 

 

Prezes Antoni Duda przedstawił informację o innych bieżących 
problemach związanych z działalnością SEiRP, m.in. o rejestracji Statutu, 
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skardze ZG SEiRP w KNF, zażaleniu  ZG SEiRP na odmowę wszczęcia 
z zawiadomienia w sprawie ZER MSWiA, realizacji programu 
ubezpieczeniowego „SEiRP 2019” i głównych problemach związanych z 
tym ubezpieczeniem, problemach z ekwiwalentem za nie wykorzystany 
urlop, klauzulą RODO w dokumentach, o informacji dotyczącej wniosku 
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania renty specjalnej 
porucznikowi w stanie spoczynku Wojciechowi Raczukowi. 

W trakcie dyskusji zgłoszono następujące postulaty i wnioski: 

1. Podjęcie przygotowań do obchodów XXX- lecia Stowarzyszenia w 
2020 roku. Wstępna propozycja lokalizacyjna – Lublin. Koordynacja 
działań należy do kompetencji Prezydium ZG. 

2. Zobowiązać ZW/ZO/ZS do wytypowania – zgodnie z procedurą 
statutową kandydatów - członków SEiRP do wpisu do Księgi 
Zasłużonych. Ostateczny termin zgłoszeń – 30.04.2020 r. 

3. W związku z Jubileuszem XXX-lecia SEiRP rozważyć zwołanie w 
2020 roku Nadzwyczajnego Zjazdu (Walnego Zebrania Delegatów). 

4. W zależności od terminu rozpatrzenia spraw rejestracji nowego 
Statutu przeprowadzić szkolenie: Prezesów ZW/ZO, Skarbników 
ZW/ZO, Przewodniczących WKR/OKR, w zakresie przygotowania do 
podjęcia przez struktury terenowe działalności gospodarczej, 
aktualnych zasad gromadzenia dokumentacji finansowej itp. 
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Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła miła i sympatyczna 
uroczystość wręczenia Odznaki „Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP” 
Gabrieli Lubańskiej za całokształt jej działalności na rzecz 
Stowarzyszenia. 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 
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ODWOŁANIE OD ODMOWNEJ DECYZJI ZER 
MSWIA DOT. WNIOSKU O ZALICZENIE DO 

WYSŁUGI EMERYTALNEJ SŁUŻBY W 
ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 

"Organ emerytalny związany jest treścią Informacji IPN o przebiegu 
służby w organach bezpieczeństwa państwa". 
Jeden z naszych członków przysłał nam swoje odwołanie od decyzji ZER 
MSWiA w której organ emerytalny odmówił naszemu koledze zaliczenia 
do wysługi emerytalnej okresu wymienionego w informacji IPN jako służba 
w organach bezpieczeństwa państwa, mimo, że poprzednio okres ten 
mimo odwołań został zaliczony do wysługi emerytalnej i przypieczętowany 
prawomocnymi wyrokami sądowymi. 

Istotę swego odwołania nasz kolega wyjaśnia następująco:  

„Powód rozumie i zdaje sobie sprawę, że Pozwany związany jest 
treścią Informacji IPN o przebiegu jego służby w organach 
bezpieczeństwa państwa, co zresztą sam wielokrotnie podnosił w 
sprawach odwoławczych od poprzednich decyzji emerytalnych, a 
fakty te potwierdzały również w całości lub w części, oddalające 
odwołania sądy oraz sam Pozwany w Decyzji Odmownej z dnia 29 
marca 2019 roku. Należy tu wyjaśnić, co jest bardzo ważne, że 
Pozwany związany jest tylko i wyłącznie treścią Informacji IPN 2009, 
bo to ona tylko, była przedmiotem orzeczeń sądowych. Nikt wówczas 
nie przypuszczał, że władza pójdzie w przyszłości za ciosem 
przeforsuje w Sejmie RP, powtórną sankcję finansową za pełnienie 
służby w organach bezpieczeństwa państwa, w wyniku czego w 
obiegu prawnym funkcjonować będą dwie, sprzeczne ze sobą i 
wzajemnie wykluczające się Informacje IPN. Tego wstydliwego i 
niezgodnego z prawem działania, nie da się już dalej ukrywać i 
zamiatać pod dywan, gdyż mleko już się rozlało, a wskazanie 
winnych tego stanu rzeczy, nie powinno stanowić żadnego 
problemu.” 
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Biorąc pod uwagę, że na taką drogę prawną weszła spora grupa naszych 
członków zamieszczamy zanonimizowane odwołanie naszego kolegi 

link do strony www zawierającej odwołanie: 
http://www.seirp.pl/odwolanie-od-dezyzji-zer-mswia1, 

zakładając, że może być przydatne innym naszym członkom w walce o 
odzyskanie uprawnień emerytalnych. Więcej na ten temat znajduje się 
na stronach: 

http://igiifp.000webhostapp.com/OBP.html, 

http://igiifp.rf.gd/OBP.html 

  

http://www.seirp.pl/odwolanie-od-dezyzji-zer-mswia1
http://igiifp.000webhostapp.com/OBP.html
http://igiifp.rf.gd/OBP.html
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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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WOJCIECH RACZUK. RENTA SPECJALNA. 
UCHYLENIE DECYZJI ZER 

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o 
przyznanie renty specjalnej 
Informujemy, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych – kolega Antoni Duda w dniu 9 listopada 2018 roku 
złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o 
przyznanie renty specjalnej – porucznikowi Wojciechowi Raczukowi, 
który biorąc udział w pościgu za szczególnie niebezpiecznym przestępcą 
został ostrzelany z karabinu maszynowego w wyniku czego doznał 
ciężkich obrażeń i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem lekarzy wręcz cudem 
uniknął śmierci. Wraz z Prezesem ZG SEiRP wniosek podpisali – Adam 
Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Rafał Jankowski 
– Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – za co szczególnie gorąco 
dziękujemy. Wniosek jest realizacją uchwały ZG SEiRP nr 50/VII/2018 
podjętej 25 października 2018 roku w Płońsku, którą zaaprobował przez 
aklamację VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP. 

Link do dokumentu (.pdf): 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wojciech%20Raczuk%2
0-%20wniosek%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.pdf 

13.05.2019. Wniesienie ponaglenia w związku z bezczynnością 

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji Prezesa Rady Ministrów na 
nasz wniosek o przyznanie renty specjalnej Wojciechowi Raczukowi,  
w dniu 13 maja 2019 roku złożyliśmy ponaglenie. W dniu 9 maja 2019 
roku minęło pół roku od złożenia wniosku. Uznaliśmy, że, w Polsce – 
demokratycznym państwie prawa, nie możemy tolerować takiego 
lekceważącego traktowania, zwłaszcza w takiej sprawie. Jedynym 
prawnym argumentem, który może wymusić jakąkolwiek reakcję Premiera 
na nasz wniosek jest ponaglenie. Dopełnienie procedury ponaglenia jest 
koniecznym etapem postępowania administracyjnego poprzedzającym 
skierowanie skargi do sądu administracyjnego. Serdecznie dziękujemy 
Panom – Adamowi Rapackiemu – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wojciech%20Raczuk%20-%20wniosek%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wojciech%20Raczuk%20-%20wniosek%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.pdf
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Generałów Policji i Rafałowi Jankowskiemu – Przewodniczącemu 
Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów, za wspólny sprzeciw i protest przeciwko naruszaniu praw 
człowieka – naszego kolegi Wojciecha Raczuka. 

W dniu 15 maja 2019 roku o godz. 10.30 w sali nr 38 w Sądzie Okręgowym 
w Lublinie pl. Czechowicza 1, odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie 
odwołania Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA 
obniżającej mu świadczenie rentowe. Sprawa została przeniesiona przez 
Sąd Apelacyjny w Warszawie z Sądu Okręgowego w Warszawie. Mamy 
nadzieję, że ta sprawa zostanie rozpatrzona. Jeżeli tak by się stało, to 
będzie niewielkie, ale być może znamienne, przełamanie przez Sąd 
widocznej gołym okiem presji politycznej, wywieranej już prawie cztery 
lata przez „dobrą zmianę”. Będzie to także przełamanie głupoty i 
omnipotencji trzyliterowej organizacji wypełniającej zadania policji 
politycznej. Skala niedopełnienia obowiązków urzędniczych, 
przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego 
poprzez potwierdzenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne, powinna skutkować wszczęciem postępowania karnego i 
pociągnięciem do odpowiedzialności osób, które do takiego stanu 
doprowadziły. Mamy nadzieję, że to wkrótce nastąpi. 

Link do dokumentu (.pdf): 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wojciech%20Raczuk%
20-%20ponaglenie%20-
%20z%2010%2005%202019%20z%C5%82o%C5%BCone%2013%200
5%202019.pdf 

15.05.2019. Sąd Okręgowy w Lublinie jest niezawisły 

Na rozprawie w dniu 15 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił 
zaskarżoną przez Wojciecha Raczuka decyzję ZER MSWiA i ustalił 
wysokość renty inwalidzkiej według stanu z dnia 30 września 2017 roku 
wraz z należnymi waloryzacjami i odsetkami oraz zwrotem kosztów 
postępowania. Mimo ambiwalentnych uczuć, chcemy skierować słowa 
uznania do Sądu Okręgowego w Lublinie, bo pozostawił w nas ostatki 
nadziei na to, że przynajmniej w sprawie tak jednoznacznie oczywistej jak 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wojciech%20Raczuk%20-%20ponaglenie%20-%20z%2010%2005%202019%20z%C5%82o%C5%BCone%2013%2005%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wojciech%20Raczuk%20-%20ponaglenie%20-%20z%2010%2005%202019%20z%C5%82o%C5%BCone%2013%2005%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wojciech%20Raczuk%20-%20ponaglenie%20-%20z%2010%2005%202019%20z%C5%82o%C5%BCone%2013%2005%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wojciech%20Raczuk%20-%20ponaglenie%20-%20z%2010%2005%202019%20z%C5%82o%C5%BCone%2013%2005%202019.pdf
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dwuletnia gehenna Wojtka Raczuka, możemy jeszcze liczyć na 
niezawisłość i suwerenność Sądu. Nasze mieszane uczucia wynikają z 
faktu, że zaskarżona decyzja nie miała podstaw prawnych i nigdy nie 
powinna mieć miejsca. Wojciech Raczuk wielokrotnie, bezskutecznie 
zwracał się w tej sprawie do IPN, ZER i MSWiA. Krzyku Wojciecha 
Raczuka, chociaż nie był to niemy krzyk, nie usłyszał żaden z wielu 
urzędników, do których dotarł. W powyższym kontekście wszystkim którzy 
chcą poznać dotknięte geniuszem intelektu argumenty przedstawiciela 
IPN w Lublinie polecamy dla przypomnienia program TV Polsat News: 
„Postrzelony podczas służby milicjant żyje za 30 zł. Objęła go 
dezubekizacja” wyemitowany ponad rok temu - 14 lutego 2018 roku, 
dostępny pod adresem: 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-14/postrzelony-podczas-
sluzby-milicjant-zyje-za-30-zl-objela-go-dezubekizacja/ 

Polecamy również najnowsze artykuły: Izabeli Kacprzak z Rzeczpospolitej 
z 15 maja 2019 roku – „Sąd cofa dezubekizację” - link: 

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/190519588-Sad-cofa-
dezubekizacje.html/ 

i Leszka Kostrzewskiego z Gazety Wyborczej z 15 maja 2019 roku: 
„MSWiA przegrało drugi proces w sprawie dezubekizacji. Chodzi o 
milicjanta, który omal nie zginął na służbie” /link: 

http://wyborcza.pl/7,75398,24788624,mswia-przegralo-drugi-proces-w-
sprawie-dezubekizacji-chodzi.html/. 

  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-14/postrzelony-podczas-sluzby-milicjant-zyje-za-30-zl-objela-go-dezubekizacja/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-14/postrzelony-podczas-sluzby-milicjant-zyje-za-30-zl-objela-go-dezubekizacja/
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/190519588-Sad-cofa-dezubekizacje.html/
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/190519588-Sad-cofa-dezubekizacje.html/
http://wyborcza.pl/7,75398,24788624,mswia-przegralo-drugi-proces-w-sprawie-dezubekizacji-chodzi.html/
http://wyborcza.pl/7,75398,24788624,mswia-przegralo-drugi-proces-w-sprawie-dezubekizacji-chodzi.html/
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INFOTEKA NR 23 

PRZEGLĄD MEDIÓW – 5.05.2019. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Po krótkiej 
przerwie publikujemy kilkanaście materiałów, istotnych w naszej 
ocenie z punktu widzenia opartego o główną linię doboru 
wyznaczaną meandrami walki z ustawą represyjną. 

Kpiny Ministra - Wyrok WSA w Warszawie VIII SAB/Wa 1/19 
z 20 lutego 2019 roku 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DC1BF57995?fbclid=IwAR0s9JYZv-
Il98eF4HuZKVzVNxo0ZyiS96pFxx_vDHpoFLh92G0cVeHc6w8 

„W przekonaniu Sądu, zarówno czas trwania postępowania z wniosku 
strony w przedmiocie wydania decyzji w trybie art. 8a ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym, jak i brak po stronie organu w toku trwania 
postępowania zintensyfikowanych działań, które wskazywałyby 
jednoznacznie, że faktycznie zmierzał do jak najszybszego zakończenia 
postępowania, lecz na przeszkodzie stanęła okoliczność, która 
usprawiedliwiałaby choćby czasowy brak działania, powodują, że 
konieczne stało się stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie 
postępowania miało charakter rażącego naruszenia prawa. Stan ten trwa 
nadal, bowiem do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie organ nie 
rozpoznał wniosku i nie zakończył postępowania wydaniem decyzji. 
Świadczy to o opieszałości organu i nie znajduje jakiegokolwiek 
usprawiedliwienia.” 

 

  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DC1BF57995?fbclid=IwAR0s9JYZv-Il98eF4HuZKVzVNxo0ZyiS96pFxx_vDHpoFLh92G0cVeHc6w8
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DC1BF57995?fbclid=IwAR0s9JYZv-Il98eF4HuZKVzVNxo0ZyiS96pFxx_vDHpoFLh92G0cVeHc6w8
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"Nie wierzę w polskie sądownictwo" 
http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-
chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-na 
polske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJG
IkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw 

Marcin Pietraszewski: 26 lutego 2019 

Oficer, który chronił Jana Pawła II złożył skargę na Polskę. "Nie wierzę w 
polskie sądownictwo" 
Młodszy inspektor Krzysztof Kwiatkowski, który padł ofiarą ustawy 
dezubekizacyjnej, złożył w Komisji Europejskiej skargę na rząd Polski. 
"Nie wierzę, żeby polskie sądownictwo mogło rozstrzygnąć przedmiotową 
sprawę w sposób obiektywny, w oparciu o obowiązujące zasady prawa, 
Konstytucję RP oraz dotychczasowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Trybunału w Strasburgu" - napisał. 

 

MSWiA zabrało policjantowi emeryturę 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-
policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-
inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhB
S7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk 

Marcin Pietraszewski: 1 maja 2019 

MSWiA zabrało policjantowi emeryturę. Samo przyznaje, że inwalidztwa 
nabawił się przez służbę 

Po dwóch latach oczekiwania MSWiA odrzuciło wniosek młodszego 
inspektora Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyłączeniu go z ustawy 
dezubekizacyjnej. Ministerstwo wskazało na brak dowodów, że pełnił 
służbę z narażeniem zdrowia. - Zaraz potem otrzymałem pismo, że jestem 
inwalidą z powodu służby. Czy to nie schizofreniczne? - pyta policjant. 

 

http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-na%20polske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw
http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-na%20polske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw
http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-na%20polske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw
http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-na%20polske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk
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Byli funkcjonariusze bezskutecznie proszą szefa MSWiA o 
łaskę ws. emerytur 
https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-
mswia-ws-
emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUY
Ci31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo 

Paweł Żebrowski: 12.03.2019 

Byli funkcjonariusze bezskutecznie proszą szefa MSWiA o łaskę ws. 
Emerytur 

Blisko 5 tys. byłych funkcjonariuszy zwróciło się do szefa MSWiA z 
wnioskiem, aby wyłączyć ich spod ustawy dezubekizacyjnej. Resort w tej 
sprawie wydał ponad tysiąc decyzji, nie informuje jednak jakie są w nich 
rozstrzygnięcia. Z naszych informacji wynika, że minister nie rozpatrzył 
żadnego wniosku pozytywnie - mówi wiceprzewodniczący ZG NSZZ 
Policjantów Andrzej Szary. 

 

Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy 
represyjnej 
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-
mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-
represyjnej/2100394003414921/ 

Represjonowani - Pomorskie: 25 marca 2019 

Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a, tzw. ustawy represyjnej? Jako 
ustawowy „funkcjonariusz totalitarnego państwa, oprawca i zbrodniarz”, a 
w rzeczywistości absurdalnie pomawiany o najcięższe zbrodnie oraz 
bezpodstawnie szkalowany starszy oficer policji w stanie spoczynku, 
postanowiłem „wziąć na tapetę” art. 8a ustawy bezpodstawnie określanej 
jako dezubekizacyjna, zwanej dalej represyjną. 

Zanim przejdę do meritum sprawy przypomnę, że ustawa ta w założeniu 
jej autorów miała przywracać konstytucyjną zasadę sprawiedliwości 
społecznej. To, że ewidentnie narusza przy tym: zasadę praw nabytych, 

https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo
https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo
https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo
https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo
https://www.prawo.pl/profil-autora/218180472,pawel-zebrowski,profil.html
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/
https://www.facebook.com/represjonowani.pomorskie/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/


21 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (83) 2019 

zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, 
równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, niedziałania prawa 
wstecz, zakazu podwójnego karania oraz stosuje barbarzyńską 
odpowiedzialność zbiorową nikomu w PiS, deklarującym przestrzeganie 
Konstytucji RP, jakoś nie przeszkadza. Podobnie jak fakt ograbiania pod 
byle pretekstem wielu tysięcy funkcjonariuszy Policji i innych służb III RP 
z praw słusznie nabytych w demokratycznej Polsce, w tym 
wypracowanych świadczeń emerytalnych, często z narażeniem życia i 
zdrowia, które nie wiedzieć czemu (bez jakiegokolwiek sądowego 
procesu) zmniejszono ustawowo do poziomu średniej ZUS lub emerytury 
minimalnej. 

 

Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra 
https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-
ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-
359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&ut
m_campaign=2018-nl-Rz 
Aktualizacja: 12.03.2019, 06:29 Publikacja: 11.03.2019.  

Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra. Gen. Krzysztof Klimek służył w 
BOR ponad 30 lat. Nieco ponad pięć w czasach PRL. Zdaniem ministra 
za długo, by przywrócić mu emeryturę. Izabela Kacprzak. 

MSWiA nie wyłączyło spod ustawy dezubekizacyjnej byłych szefów BOR. 
„Przesłanki o charakterze nieostrym" – tak szef MSWiA ocenia przepisy, 
które w wyjątkowych przypadkach mogą wyłączyć emeryta spod ustawy 
dezubekizacyjnej, na podstawie której osobom służącym w okresie PRL 
w służbach mundurowych obcięto emerytury. O tych wyjątkach w sposób 
całkowicie „uznaniowy" decyduje minister spraw wewnętrznych. Tak 
wynika z uzasadnienia odmownych decyzji dla byłych szefów Biura 
Ochrony Rządu Mirosława Gawora i Krzysztofa Klimka, które poznała 
„Rzeczpospolita". 

 

  

https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/autor/66/izabela-kacprzak
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Esbek lepszego sortu 
http://nie.com.pl/esbek-lepszego-sortu/#more-48075  

Autor: ANDRZEJ ROZENEK  
Esbek lepszego sortu numer 11/2019; andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.pl 

Nie ma żadnego przełomu w sprawie emerytur mundurowych. Sąd 
tylko pozytywnie załatwił sprawę kumpla biskupa.  
Media ogłosiły zwycięstwo esbeków nad pisowskim rządem. „Rząd PiS 
przegrał pierwszy proces sądowy w sprawie dezubekizacji” – donosiła 
„Gazeta Wyborcza”. „Pierwszy przegrany przez PiS proces ws. 
dezubekizacji” – oznajmił Onet. Do osób objętych ustawą represyjną 
zaczęli dzwonić znajomi i rodziny, gratulując odzyskania emerytur. Nic z 
tego! Nie ma żadnego zwycięstwa, nie ma zwrotu należnych świadczeń, 
jest tylko kolejne zagmatwanie sprawy. 

 

List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama 
Bodnara 
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8411  
List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 22/03/2019 

Szanowny Panie 

Od kilku dni cała Polska mówi o liście „zatroskanej” żony Pana Zybertowicza, 
która obawia się o stan finansów męża po ewentualnym, przegranym procesie o 
zniesławienie, który mogą mu wytoczyć osoby biorące udział w obradach 
Okrągłego Stołu.  

Proszę pozwolić, że zabiorę głos w imieniu tysięcy innych, prawdziwie 
skrzywdzonych kobiet o których nikt dziś nie mówi (nasuwa się pytanie, 
dlaczego?). Mój list dotyczy policjanta, którego po wieloletniej służbie dla III RP 
niesłusznie zniesławiono i drastycznie zmniejszono mu emeryturę. 

W sprawie, o której piszę, napisano już wiele skarg, złożono wiele pozwów… A 
nad tym wszystkim zalega solidarna cisza. Czasem tylko ktoś wrzuci jedno, dwa 
zdania i wstydliwie milknie… Dalsze milczenie oznacza zgodę na podłość, 
niesprawiedliwość i krzywdę wielu tysięcy ludzi i ich rodzin. 

http://nie.com.pl/esbek-lepszego-sortu/#more-48075
http://nie.com.pl/zespol/andrzej-rozenek/
mailto:andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.pl
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8411
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8411
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Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania 
funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa 
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-
wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-
Bezpieczenstwa.html 
Aktualizacja: 24.03.2019, Publikacja: 24.03.2019 

Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania 
funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Tomasz Oklejak RPO 
apelował o odejście od odpowiedzialności zbiorowej. 
Wydanie po przeszło dwóch latach od uchwalenia „ustawy represyjnej" z 
16 grudnia 2016 r. pierwszego wyroku sądu pracy pierwszej instancji z 
odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, któremu obniżono 
emeryturę, każe się zastanowić, czy tysiące pozostałych funkcjonariuszy 
i członków ich rodzin mogą liczyć na rozpoznanie sprawy w rozsądnym 
terminie. 4 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie 
przywrócił należne świadczenie Augustynowi Skitkowi, który 
współpracował z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz 
niepodległości Państwa Polskiego. Wyrok przeczy ogólnej tendencji do 
zawieszania takich postępowań w sądzie pracy po skierowaniu w 2018 r. 
przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 
4/18). 

 

Krótkie studium nienawiści 
http://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-
nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu
7gchZMxiOGqtto4JIUpI 

Dariusz Stokwiszewski: Krótkie studium nienawiści, 12 kwietnia 2019 

Jako świadomy obywatel oskarżam pana Jarosława Kaczyńskiego o to, 
że doprowadził państwo do ruiny nie tylko wizerunkowej, a  
moralno – etycznej, która spowodowała zniszczenie więzi społecznych. 
/…/ Skąd się wzięła straszna nienawiść, która jakby ścianą ognia 

https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-Bezpieczenstwa.html
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-Bezpieczenstwa.html
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-Bezpieczenstwa.html
http://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu7gchZMxiOGqtto4JIUpI
http://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu7gchZMxiOGqtto4JIUpI
http://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu7gchZMxiOGqtto4JIUpI
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rozdzieliła społeczeństwo naszego kraju? Moja opinia jest następująca; 
nadeszła wraz z Jarosławem Kaczyńskim, który sam (mówiły o tym nawet 
opinie jego ojca) był, jest i prawdopodobnie już zawsze pozostanie 
„dystrybutorem” zła, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Czy tego człowieka 
ktoś skrzywdził w młodości, śmiał się z niego, poniżał czy poddawał innym 
szykanom nie wiem. Nie wiem też skąd się bierze takie zło! Nauka, ale i 
rozsądek podpowiadają, że dziecko rodzi się zazwyczaj normalne, no w 
każdym razie w sensie takim, że nie zna na początku uczuć innych, jak 
potrzeba bycia blisko matki i poczucia, związanego z tym, 
bezpieczeństwa. Dziecko jest tak „plastyczne”, że przynajmniej duchowo 
i uczuciowo można je ukształtować jak glinę czy plastelinę. 

 

Już czas, by się opamiętać 
https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-
opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OU
EZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q 
Justyna Koć: Co, dlaczego, gdzie, jak, kiedy, kto: 22 kwietnia 2019 

Prof. Radosław Markowski: Już czas, by się opamiętać 

Te ponad 5 mln może dać PiS-owi albo 48 proc., albo 30 proc. Wszystko 
zależy od tego, kogo i ilu z pozostałych 26 mln zaniepokoi to, co się w 
kraju dzieje. Ile osób będzie w stanie sobie uświadomić i powiedzieć, że 
cztery lata autorytarno-klientelistycznego reżimu, który nie ma żadnego 
pomysłu na przyszłość kraju, to dostateczny czas, by się opamiętać - 
mówi nam prof. Radosław Markowski, politolog, dyrektor Centrum Studiów 
nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. 

  

https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OUEZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q
https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OUEZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q
https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OUEZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q
https://wiadomo.co/category/co/
https://wiadomo.co/category/gdzie/
https://wiadomo.co/category/jak/
https://wiadomo.co/category/kiedy/
https://wiadomo.co/category/kto/
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Wyrok WSA w Warszawie z 10 stycznia 2019 roku 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E 

Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygnatura akt: 
 II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie, Data orzeczenia 2019-01-10, orzeczenie 
prawomocne. Data wpływu 2018-04-23  

/…/ „Rozpatrując sprawę ponownie organ uwzględni przedstawioną 
ocenę prawną. Dokona wykładni pojęć nieostrych wymienionych w art. 
8a ust. 1 ww. ustawy, poczyni pełne ustalenia faktyczne i wnikliwie 
rozważy, czy w sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania ww. 
przepisu. Swe stanowisko należycie uzasadni stosownie do wymogów 
określonych w art. 107 § 3 i art. 11 k.p.a. Dopełnienie tych wymogów 
stanowić będzie wyraz należytego rozpatrzenia sprawy i przyczyni się do 
pogłębienia zaufania jednostki do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Organ 
weźmie również pod uwagę, że rozstrzygnięcie podjęte w oparciu o 
uznanie administracyjne nie może nosić znamion dowolności, bowiem 
jako takie narusza zasadę praworządności (art. 6 k.p.a.) oraz zasadę 
prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.).”./…/ 

 

Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą 
o sprawiedliwość i emerytury 
http://wyborcza.pl/7,75398,24746796,agenci-sb-wspolpracowali-z-
solidarnoscia-teraz-walcza-o-sprawiedliwosc.html 

Leszek Kostrzewski: 3 maja 2019 

Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą o 
sprawiedliwość i emerytury. 
Wszyscy trzej byli agentami, wszyscy współpracowali w PRL-u z opozycją 
i wszystkim PiS obniżył emerytury. Gdy poszli do sądu, ten w sprawie 
każdego z nich zdecydował inaczej 

  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E
http://wyborcza.pl/7,75398,24746796,agenci-sb-wspolpracowali-z-solidarnoscia-teraz-walcza-o-sprawiedliwosc.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24746796,agenci-sb-wspolpracowali-z-solidarnoscia-teraz-walcza-o-sprawiedliwosc.html
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1 005 000 000 złotych 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA2E25&vi
ew=6  

Interpelacja nr 29997 do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
w sprawie zaoszczędzonych środków w związku ze zniesieniem 
przywilejów emerytalnych osobom pełniącym służbę na rzecz 
państwa totalitarnego 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBDDB6&
view=6 

W okresie od października 2017 r. do dnia 25 marca 2019 r. wydatki na 
wypłatę świadczeń objętych regulacjami ustawy dezubekizacyjnej 
zmniejszyły się łącznie o około 1.005 mln zł. 

 

Byli esbecy uciekają do ZUS. W kolejce do deubekizacji 
czekają żołnierze. 
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-
uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-
popularne,1#comment-5047530 

Bożena Wiktorowska: 02.04.2019. 

Co 10. osoba, której na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono 
wysokość renty lub emerytury, zrezygnowała z niej. I przeszła na wyższe 
świadczenie cywilne lub wojskowe. 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA2E25&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA2E25&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBDDB6&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBDDB6&view=6
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-popularne,1#comment-5047530
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-popularne,1#comment-5047530
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-popularne,1#comment-5047530
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LIST OTWARTY REPRESJONOWANEJ 
https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCa
nia%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX 
Przygniotła mnie wściekłość, żal, smutek, beznadzieja. 

JESTEM W CZARNEJ DUPIE. Gdy pomyślę o tym, ile pieniędzy kradnie mi rząd 
z powodu stosowania wobec mnie przepisów ustawy represyjnej, ogarnia mnie 
takie uczucie wściekłości i nienawiści, że nie mogę spać, myśleć racjonalnie, 
funkcjonować. TO JEST WYKAŃCZAJĄCE! Nikt nigdy nie zrekompensuje mi 
strat spowodowanych wejściem w życie tej ustawy. Każdy poseł, głosujący za 
tym perfidnym aktem zbrodni (!) ma na sumieniu mojego raka, mój spalony 
dom, moje długi, moją depresję, a także tragiczną śmierć 55 mundurowych 
emerytów i wielu, wielu chorujących lub żyjących w skrajnie trudnych 
warunkach. Życzę im jak najgorzej. Są to ludzie nie mający ani krzty honoru i 
osobistej godności. Ludzie, którzy się sprzedali mamonie i PREZESOWI, ludzie, 
których obecność w Polsce jest wielkim nieporozumieniem! Skazali mnie BEZ 
SĄDU(!) na wegetację w skrajnych okolicznościach. Bezmyślnie zagłosowali za 
wprowadzeniem w życie przepisu bez jakiejkolwiek analizy jego skutków. 
Decyzje o obniżeniu emerytur mundurowych wydawane są zwykle jedynie w 
oparciu o Informację o przebiegu służby, które, nie zawierają informacji o 
wspieraniu reżimu bądź informacji, iż służba związana była z przestępczą 
działalnością przeciwko obywatelom. Skoro ustawa dotyczy funkcjonariuszy 
pozytywnie zweryfikowanych, to z założenia osoby te nie mogły 
propagować ani podzielać idei totalitaryzmu. Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji powinien wyjątkowo wnikliwe badać każdą sprawę. Nie każdy 
bowiem, kto według ustawowych przesłanek, pracował "dla służb państwa 
totalitarnego” rzeczywiście służył państwu totalitarnemu. Nie da się udowodnić 
na podstawie informacji o przebiegu służby, że pełniono służbę „na rzecz” 
totalitarnego państwa. Wykładnia językowa sformułowania „działanie na 
rzecz …” sugeruje świadome, dobrowolne działanie podejmowane w 
zamiarze osiągnięcia określonego celu. W ogromnej większości przypadków 
postawa w służbie i motywacja osób pokrzywdzonych ustawą represyjną, 
absolutnie nie wskazują na takie działanie. Odbywało się to ewentualnie „w 
warunkach” państwa, jakim była PRL. Bezpodstawnym i bezprawnym jest 
obarczanie emerytów mundurowych podlegających ustawie, winą za realia 
tamtego okresu. Ustawa emerytalna wprowadza domniemanie winy, które 
skutkuje AUTOMATYCZNYM ograniczeniem praw emerytów mundurowych. 
Ustawodawca wprost bowiem założył, A POSŁOWIE PIS przegłosowali, że 

https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCania%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCania%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX
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wszyscy funkcjonariusze odbywający służbę przed 1990 rokiem byli 
przestępcami i że nie należą im się żadne uprawnienia. Tymczasem swoją 
postawą, OFIARNĄ pracą wykazali oni, iż są przykładnymi obywatelami, 
służącymi ludziom, sprawiedliwości i Rzeczypospolitej. Posłowie pis głosujący 
za ustawą represyjną doprowadzili mnie do tego, że jestem śmiertelnie chora, 
nie mam domu i nie mam za co dalej żyć. Taką bezpieczną Polskę nam 
zbudowali. 

Amanda Smith 

 

Interpelacja nr 30714 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33AB2A
46D692496CC12583D2004A87C6&view=6   

Interpelacja nr 30714 w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów 
okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających 
wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom 

 

Polska jest jedna 
https://oko.press/pelny-tekst-tusk-nie-dajcie-sobie-wmowic-ze-mamy-
myslec-w-sposob-jednakowy-ze-mamy-nie-przeszkadzac-i-popierac/ 

Edward Krzemień: 3 maja 2019. 

Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że mamy myśleć w sposób 
jednakowy, że mamy nie przeszkadzać i popierać  

„Dziś często przywoływane jest słowo Targowica. Obalenie przez nią 
Konstytucji 3 maja było pokazem cynizmu i propagandy, który odwoływał 
się do narodowych emocji, ale był sprzeczny z narodowymi interesami. To 
jest lekcja o tym, jak łatwo przypochlebiać się narodowym emocjom, 
działając de facto w sprzeczności z narodowymi interesami” - mówił Tusk. 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33AB2A46D692496CC12583D2004A87C6&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33AB2A46D692496CC12583D2004A87C6&view=6
https://oko.press/pelny-tekst-tusk-nie-dajcie-sobie-wmowic-ze-mamy-myslec-w-sposob-jednakowy-ze-mamy-nie-przeszkadzac-i-popierac/
https://oko.press/pelny-tekst-tusk-nie-dajcie-sobie-wmowic-ze-mamy-myslec-w-sposob-jednakowy-ze-mamy-nie-przeszkadzac-i-popierac/
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KOMENTARZE I LISTY 

WIADOMOŚCI.ONET.PL 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wiceminister-zielinski-
zaskakujaco-o-slynnym-policjancie-piotrze-wroblu-nie-byl/0qmmk2q 
"Nie legitymuje się wybitnymi osiągnięciami" – napisał o Piotrze Wróblu 
wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński, w odpowiedzi na 
odwołanie policjanta od decyzji zmniejszającej mu emeryturę wskutek tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej. Mowa o funkcjonariuszu, który zwerbował 
„Masę” na świadka koronnego, likwidował hurtownie amfetaminy i stał na 
czele walki z mafią pruszkowską. 

Gangsterzy, z którymi walczyliśmy w latach 90. – z tych wszystkich mafii 
– mają do nas więcej szacunku niż polski rząd – ubolewa Piotr Wróbel, 
którego poprosiliśmy o komentarz do pisma, jakie otrzymał od wiceszefa 
MSW 

 

ANDRZEJ ROZENEK 
16 maja 2019 r., Warszawa 

Panie i Panowie! 
Represjonowani i wspierający represjonowanych! 

W kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej piszę do Was 
by zdać relację z moich działań oraz wlać nieco otuchy w Wasze serca. 
Od poprzedniego listu minęły cztery tygodnie, które wpisują się w kalendarz 
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Sam nie startuję w tych 
wyborach, ale staram się wspierać kandydatów Koalicji Europejskiej, w tym w 
szczególności SLD. 
Chełm, Czarne, Legnica, Przemyśl, Warszawa, Częstochowa, Bydgoszcz i 
Radom to miasta w których mogliśmy się spotkać osobiście. Organizatorom 
spotkań, jak zwykle, dziękuję z całego serca. Przepraszam, że nie wszędzie, 
gdzie mnie zapraszano mogłem dojechać, ale muszę jakoś łączyć działalność 
społeczną z zawodową. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wiceminister-zielinski-zaskakujaco-o-slynnym-policjancie-piotrze-wroblu-nie-byl/0qmmk2q
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wiceminister-zielinski-zaskakujaco-o-slynnym-policjancie-piotrze-wroblu-nie-byl/0qmmk2q
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W tej ostatniej również nie zaprzestałem walki o naszą sprawę. W tygodniku 
„NIE” pojawiły się artykuły o skutkach ustawy represyjnej, a w czasie moich wizyt 
w Superstacji i Polsat News starałem się zawsze ten temat poruszać. 
Kilka obserwacji wynikających z moich wyjazdów. Po pierwsze niestety widać 
narastające zniechęcenie i marazm. Po drugie, co jest w mojej ocenie sukcesem, 
znacząco wzrosło zainteresowanie polityków naszym tematem. Jest ich na 
spotkaniach coraz więcej, reprezentują praktycznie całą opozycję. Po trzecie 
pojawiają się niepokojące tendencje do dzielenie środowiska. Nie możemy się 
poddać złym nastrojom i podszeptom. Oby do jesieni! Mam nadzieję, że wtedy 
razem będziemy świętować powrót demokratycznego państwa prawa i zwrot 
ukradzionych świadczeń, oraz przywrócenie praw nabytych i ukaranie winnych. 
A jest za co karać. Bezpośrednio w wyniku wprowadzenia tej zbrodniczej ustawy 
umarło 57 osób. To samobójstwa, zawały, porażenia, odstawienia leków, a 
nawet pożywienia. Blisko 1000 emerytów objętych działaniem ustawy odeszło z 
przyczyn naturalnych. Oni również nie doczekają sprawiedliwości. Cześć ich 
pamięci! 
Teraz dobre informacje. 
8 maja w Poznaniu w pierwszej instancji zapadł wyrok w sprawie pani Elżbiety 
Przewoźniak z działu łączności. Sędzia w sposób jednoznaczny uznała, że 
należy naszą koleżankę wyłączyć spod działania haniebnej ustawy i oddać 
zagrabioną emeryturę. 15 maja, również w pierwszej instancji, zapadł wyrok w 
sprawie znanego wszystkim Wojciecha Raczuka. Tu również sędzia nie miała 
żadnych wątpliwości i podjęła decyzję o oddaniu i przywróceniu należnego 
świadczenia. Mój entuzjazm studzi jedynie fakt, że obydwa przypadki są 
szczególne. Pion łączności i milicjant z pionu kryminalnego to nie to samo co 
funkcjonariusz departamentu I, II, III czy IV, lub wielu innych wskazanych w 
ustawie instytucji. Poza tym niestety zdecydowana większość spraw 
odwoławczych jest nadal zawieszona. Ale cieszę się z każdego zwycięstwa 
naszych koleżanek i kolegów i gratuluję. Oby tak dalej! 
Na koniec prośba. 26 maja są wybory. Przy urnie nie może zabraknąć nikogo z 
nas. Nie może zabraknąć naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Mamy 
gwarancję, że żaden głos oddany na listę Koalicji Europejskiej nie zostanie 
zmarnowany. Wśród kandydatów KE łatwo znajdziecie tych, którzy Was 
wspierali, którym można zaufać. Nazwiska są Wam dobrze znane. Oby niedziela 
26 maja zakończyła się radośnie i była ważnym krokiem do naszego wspólnego 
sukcesu. Tego życzę Wam i sobie! 

Andrzej Rozenek 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W WEJHEROWIE 
OGÓLNOPOLSKA AKCJA I SAMEMU POSADŹ 

DRZEWO…. 
W dniu 25 kwietnia 2019 roku w 
rejonie nadleśnictwa Wejherowo 
funkcjonariusze i seniorzy Policji 
na czele z Komendantem 
Powiatowym pani insp. Beatą 
Perzyńską i prezesem SEiRP 
Koła wejherowskiego kol. 
Waldemarem Nowoczynem, z 
okazji 100-lecia powołania 
Policji, w czynie społecznym 
sadzili las pod kierunkiem 
nadleśniczego pana Jacka 
Szulc. 

Kilka tysięcy zasadzonych 
dębów ma przypominać o 
jubileuszu, który w tym roku 
obchodzi policja - powiedziała 
Pani insp. Beata Perzyńska, 
twierdząc jeszcze, że najlepiej 
by było, żeby nie zostały po nas 

tylko niezapłacone mandaty, ale również coś dobrego dla społeczeństwa. 

W ten sposób chcieliśmy uczcić stulecie powołania do życia policji 
państwowej a razem z nadleśniczym Nadleśnictwa postanowiliśmy 
uhonorować tę rocznicę w sposób szczególny - sadzeniem drzew. 
Nadleśniczy Jacek Szulc dziękując powiedział, że policja obchodzi 
stulecie swojego istnienia, a lasy państwowe - 95 lecie. 
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Do udziału w akcji 
zaproszono przedstawicieli 
samorządu, służb 
mundurowych i 

emerytowanych 
funkcjonariuszy. Wszyscy 
pod fachowym okiem 
leśników zalesiali teren w 
pobliżu jeziora Stoborowe. 
Była to wspólna akcja policji 
i Lasów Państwowych. 

Po zakończeniu sadzenia 
wszyscy uczestnicy przy 
kawie, cieście oraz 
grochówce z kiełbasą, przy 
ognisku porozmawiali o 
aktualnościach. 
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Henryk Kaźmierski - Honorowy rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni 



34 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (83) 2019 

KOŁO W WEJHEROWIE 
JUBILEUSZ. SPÓŹNIONE, ALE WRĘCZONE.... 
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W dniu 16 kwietnia 2019r. kol. 
Waldemar Nowoczyn, prezes 
Zarządu Koła w Wejherowie wraz 
z kol. Tadeuszem Trockim, 
wiceprezesem Zarządu, udali się 
do 90 letniego Jubilata kol. Feliksa 
Lange zamieszkałego w Osieku 
gm. Linia, powiatu 
wejherowskiego by wręczyć 
upominki Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
oraz ZW SEiRP z okazji 
osiągniętego wieku. Przy kawie 
rozmawiano o przebytej służbie, 
zdrowiu i jego kontaktach z 
kolegami. Jubilat, na krótkim 
spacerze pokazał uroki okolicy. 

Treść Henryk Kaźmierski 

Zdjęcia Tadeusz Trocki 
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KOŁO W SOPOCIE. 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w 
Sopocie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze SEiRP Koła Sopot. 
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W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni - Jan Pietruszewski, Wiceprezes 
Jarosław Fikus oraz Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin 
wraz z zastępcą, podinsp. Michałem Biedrawa. Prezes Zarząd Koła 
Andrzej Kuszewski na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz nowych 
członków Koła. Minutą ciszy uczczono członków, którzy w ub. roku odeszli 
na wieczną służbę. Następnie kol. A. Kuszewski przedstawił 
sprawozdanie z działalności Koła za 2018r. Po przedstawieniu 
sprawozdań z działalności oraz finansowego, które zostały przyjęte 
aprobującymi uchwałami, udzielone zostało absolutorium dla Zarządu 
Koła. 

W następnej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie listów 
gratulacyjnych i upominku jubilatom: Jadwidze Augulewicz, Bolesławowi 
Kolowskiemu, oraz Florianowi Popko z tytułu ukończenia 75 roku życia 
oraz złożono gratulacje oraz życzenia dalszych wielu lat życia. Podczas 
zebrania w trakcie dyskusji i wolnych wniosków Prezes ZW SEiRP omówił 
bieżące informacje z prac Zarządu Wojewódzkiego, oraz zmiany dot. 
korzystania z funduszu socjalnego. 

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Koła Andrzej Kuszewski 
serdecznie podziękował Panu Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w 
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Sopocie za udzielaną pomoc, wspieranie działań i przedsięwzięć w 
zakresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, dziękując również 
koleżankom i kolegom za angażowanie w prace Koła w 2018 roku, a 
następnie zaprosił wszystkich do wspólnego poczęstunku. 

Tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 
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KOŁO W GDAŃSKU. 
WALNE ZEBRANIE 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w pomieszczeniach Gdańskiego Centrum 
Strzeleckiego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114, odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdańsku. 
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Na spotkanie zaproszeni zostali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Gdańsku - Jan Pietruszewski, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów woj. Pomorskiego, Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów 
KMP w Gdańsku – Piotr Strojny. Prezes Koła – Wacław Ziomek po 
przywitaniu zaproszonych gości oraz przybyłych członków Gdańskiego 
Koła, odczytał program spotkania, a w następnej kolejności sprawozdanie 
z działalności Koła za 2018 r. Przedstawiono sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, które przyjęte zostały stosownymi 
uchwałami po przeprowadzeniu głosowań, jak również udzielone zostało 
absolutorium dla Zarządu Koła. Koleżanka Lidia Kaczmarczyk 
przedstawiła informację przygotowaną przez Członka Zarządu Głównego 
SEiRP w Warszawie - Waldemara Sopka, dot. aktualnej sytuacji i 
podejmowanych działań poprzez Federację Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych w sprawie skutków wprowadzonej ustawy represyjnej z 
16.12.2016r. 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, dotkniętych ustawą represyjną. Jednocześnie zaapelował 
o aktywny udział członków Koła oraz ich rodzin, w nadchodzących 
wyborach zarówno do Parlamentu Europejskiego jak i jesiennych, do 
Sejmu i Senatu. W kolejnym wystąpieniu Prezes ZW SEiRP Jan 
Pietruszewski omówił bieżące sprawy Stowarzyszenia, przebieg 
ubiegłorocznych wyborów do władz ZW i ZG, dokonywane obecnie 
zmiany w Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów w zakresie 
ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016r. Przedstawił aktualne zmiany 
dotyczące korzystania z funduszu socjalnego oraz wyniki odbytej 
rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 
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Korzystając z zorganizowanego spotkania uroczyście zostały wręczone 
listy gratulacyjne i upominki jubilatom z tytułu ukończenia 75, 80, 85, 90 
roku życia, lecz nie wszyscy jubilaci mogli je osobiście odebrać. Podczas 
spotkania wręczono listy gratulacyjne i upominki koleżance Marii 
Fomiczenko oraz kolegom, Stefanowi Chrzanowskiemu i Edwardowi 
Sijka. Wszystkim jubilatom złożono życzenia dużo zdrowia i dalszych 
wielu lat życia. 

Na zakończenie spotkania Prezes Wacław Ziomek podziękował 
koleżankom i kolegom za angażowanie w 2018 roku i wkład w działalność 
Koła, zapraszając wszystkich na wspólny poczęstunek. Zaznaczyć 
należy, iż Prezes Zarządu SEiRP Koła w Gdańsku - Wacław Ziomek na 
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wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, za swoją postawę 
cechującą się patriotyzmem i działalnością na rzecz NSZZ Policjantów, 
został wyróżniony „Krzyżem Niepodległości” z okazji 100 Lecia 
Odzyskania Niepodległości 

Tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 
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KOŁO W KOŚCIERZYNIE. 

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w Restauracji „Gryf” w Kościerzynie, Zarząd 
Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla członków Koła, emerytów 
oraz ich współmałżonków spotkanie integracyjne. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Gdańsku Jan Pietruszewski oraz Członek Prezydium ZW SEiRP w 
Gdańsku Erwin Bruggemann. 
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Przybyłych na spotkanie przywitał w imieniu Zarządu Koła Prezes kol. 
Roman Jereczek, który przedstawił planowany przebieg spotkania życząc 
miłych wrażeń ze wspólnie spędzonego spotkania. Głos zabrali goście z 
ZW SEiRP w Gdańsku, którzy przedstawili aktualną sytuację dot. 
Stowarzyszenia oraz planowanych wyjazdów krajoznawczo - 
integracyjnych. 
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W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali nad bieżącą 
działalnością Koła w zakresie integracji naszego środowiska emerytów 
mundurowych i ich rodzin, planowanymi spotkaniami w bieżącym roku. 
Była to także okazja do wspólnych wspomnień z lat służby oraz obecnych 
problemów środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin. 

Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. Atmosfera, miłe grono 
uczestniczących, wystrój sali i konsumpcja w znaczący sposób 
przyczyniły się do udanego spotkania i podjęcia planów zorganizowania 
następnego. 

tekst i zdjęcia: Józef Landowski Wiceprezes Zarządu Koła w Kościerzynie 
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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 
4(108)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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