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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1) ebiuletyn@seirp.pl 

2) sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

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

 
Redaktor 

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


5 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (110) 2021 

EKWIWALENT 
• KORZYSTNE WYROKI WSA, 
• POSTANOWIENIE NSA – III OZ 281/21, 
• WYSTĄPIENIE DO PREZESA NSA Z 25 SIERPNIA 2021 
W wojewódzkich sądach administracyjnych codziennie zapadają 
korzystne dla policjantów wyroki nakazujące wypłatę wyrównania 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Prezentujemy najważniejsze 
argumenty sądów uzasadniające uchylenie decyzji organów Policji  
i wskazujące na obowiązek wypłaty wyrównania. Całość wyroków pod 
podanymi linkami do wyszukiwarki Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych /CBOSA/. Bezpośrednio pod wyrokiem WSA  
w Krakowie cytaty z uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o Policji 
dokonanej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Ponadto na kolejnych stronach interesujące postanowienie NSA z 11 maja 
2021 roku, sygn. akt III OZ 281/21 o uchyleniu postanowienia  
o zawieszeniu postępowania. W wyniku uwzględniania powyższego 
postanowienia – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
16 czerwca 2021 roku wydał wyrok, sygn. akt II SA/Bk 123/, którym uchylił 
zaskarżoną decyzję /Komendanta Wojewódzkiego Policji/ oraz 
poprzedzającą jej wydanie decyzję Komendanta Powiatowego Policji w S. 
z dnia [...] października 2020 roku numer [...] 

Link do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku, II SA/Bk 123/21: 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/68DBA4EC3B 

Przedstawiamy również ponowny wniosek do Prezesa NSA o podjęcie 
uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku 
z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności 
w interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/68DBA4EC3B
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która weszła w życie 1 października 2020 roku (Dz.U.2020.1610 z dnia 
2020.09.18.). Podjęcie uchwały, o którą wnosiły zakończyłoby 
niepotrzebną mitręgę administracyjną sądów i organów Policji i naszą już 
niemal trzyletnią batalię o to co nam się należy. 

III SA/Kr 387/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 19 sierpnia 2021 roku 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/91BF2F8A5F 

Sentencja 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: 
Przewodniczący: SWSA Janusz Kasprzycki Sędziowie: SWSA Renata 
Czeluśniak ASR WSA Marta Kisielowska (spr.) po rozpoznaniu na 
posiedzeniu niejawnym w dniu 19 sierpnia 2021 r. sprawy ze skargi P. C. 
na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 5 lutego 2021 r., nr 
[...] w przedmiocie odmowy wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystane urlopy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją 
decyzję organu pierwszej instancji. 
/…/Istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się zatem do 
odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość przeliczenia ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop za okres przed 6 listopada 2018 r. w sposób 
zgodny z wyrokiem Trybunału, jak chce tego skarżący, czy też brak jest 
podstaw prawnych do przeliczenia ekwiwalentu za niewykorzystane 
urlopy z zastosowaniem przelicznika 1/21, jak twierdzą organy 
administracyjne obu instancji. 

W ocenie Sądu istnieje możliwość ponownego wyliczenia należnej kwoty 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, albowiem na sposób 
wyliczenia tej kwoty wskazuje wprost uzasadnienie powołanego wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 

/…/ Przyjęcie za prawidłową wykładnię przepisów przejściowych 
zastosowaną przez organ w przedmiotowej sprawie oznaczałoby istnienie 
zjawiska tzw. "wtórnej niekonstytucyjności", które polega na tym, że 
ustawodawca powtarza rozwiązania normatywne uznane już raz za 
niekonstytucyjne (K. Kos, O pojęciu wtórej niekonstytucyjności prawa, 
Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 2 (42), s. 21). Oznaczałoby to, 
że ustawodawca przepisami przejściowymi próbuje ograniczyć zakres 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/91BF2F8A5F
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zastosowania wyroku Trybunału, a nadto narusza konstytucyjną zasadę 
powszechnej mocy obowiązującej wyroków TK, które wiążą również 
ustawodawcę. 

Dlatego wykładnię przepisów, dokonaną przez organy Policji, Sąd uznał 
za błędną. Zdaniem Sądu, zasady, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach oznaczają konieczność wzięcia pod 
uwagę, przy wykładni przepisu art. 115a ustawy o Policji, wyroku TK z 
30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15, na co wielokrotnie już zwracały 
uwagę wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd 
Administracyjny, jak również ustawodawca w uzasadnieniu projektu ww. 
nowelizacji ustawy o Policji dokonanej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
Wskazał bowiem, że projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań 
prawnych mających na celu wdrożenie wyroku TK z dnia 30 października 
2018 r., sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy 
o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 
1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego 
w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny 
z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zd. drugie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (Druk sejmowy IX 432- s. 2, 13 i 14). 

/…/ Oznacza to, że w niniejszej sprawie 158 dni urlopu przysługującego 
skarżącemu za okres od 2000 do 2004 roku należy pomnożyć przez 
wysokość wynagrodzenia przysługującego za 1 dzień roboczy na dzień 
zwolnienia ze służby. 

Uwaga! – cytaty z druku sejmowego IX 432 – str. 2, 12-13 i 38 
dotyczące wdrożenia wyroku TK: 
Link: 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=432 

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań prawnych mających 
na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
30 października 2018 r., sygn. K 7/15 (Dz. U. poz. 2102), w którym 
Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w 
zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=432
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w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny 
z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. /…/ 

3) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
dodatkowy: 

W dniu 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku, 
sygn. akt K 7/15, w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem Zarządu 
Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego 
w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny 
z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP. Jak 
wskazał Trybunał, prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego nabywane 
jest w sytuacji zwolnienia ze służby. Celem ekwiwalentu jest 
zrekompensowanie funkcjonariuszowi Policji faktycznej niemożności 
wykorzystania przysługującego mu urlopu, co stanowi urzeczywistnienie 
konstytucyjnie zagwarantowanych corocznych płatnych urlopów. Na 
skutek okoliczności niezależnych od funkcjonariusza może dojść do 
sytuacji, w której nie zdołał on wykorzystać urlopu przed ustaniem 
stosunku pracy. Wówczas jedyną formą rekompensaty za 
niewykorzystany urlop jest przewidziany przez ustawodawcę ekwiwalent 
pieniężny. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ekwiwalent będący 
substytutem niewykorzystanego urlopu powinien odpowiadać wartości 
tego świadczenia w naturze. Świadczeniem ekwiwalentnym za 
przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. 
Określony w art. 115a ustawy o Policji sposób obliczania ekwiwalentu 
pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73% 
dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać 
rekompensatą ekwiwalentną. Trybunał nie odroczył utraty mocy 
obowiązującej przepisu art. 115a ustawy o Policji, zatem w zakresie, w 
jakim określa on ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części 
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miesięcznego uposażenia, utracił on moc obowiązującą z dniem 
ogłoszenia wyroku, tj. 6 listopada 2018 r. /…/ 

Przepisy przejściowe w następujący sposób określają stosowanie 
projektowanych regulacji: 

przepis art. 115a ustawy o Policji stosuje się do spraw dotyczących 
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy 
policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r. 
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na 
zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji obowiązujących przed dniem 6 listopada 2018 r. W celu 
prawidłowego wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w oparciu o wskazane wyżej zasady 
doprecyzowano, że przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu 
przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy 
za rok 2018 należy określić proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego lub dodatkowego przysługującego do dnia 6 listopada 
2018 r. oraz od dnia 6 listopada 2018 r. 

III SA/Łd 250/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 18 sierpnia 2021 roku 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F0F2AD19E 

Sentencja 
Dnia 18 sierpnia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, 
Wydział III w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA 
Monika Krzyżaniak (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Teresa Rutkowska 
Asesor WSA Paweł Dańczak Protokolant specjalista Aneta Brzezińska po 
rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2021 roku sprawy ze skargi 
S. K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] nr [...] 
w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy uchyla zaskarżoną 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F0F2AD19E
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decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji w 
P. z dnia [...] nr. 

Uzasadnienie 
/…/ Istota sporu w rozpoznanej sprawie, wynikająca z treści 
podniesionych w skardze zarzutów i ich uzasadnienia sprowadza się do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje podstawa prawna do 
wypłacenia skarżącemu, który zakończył służbę w Policji przed dniem 
6 listopada 2018 r., wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy? /…/  Odwołanie się przez ustawodawcę 
w art. 9 ust. 1 zd. 2 ustawy z 14 sierpnia 2020 r., do "zasad wynikających 
z przepisów ustawy" (o Policji), a nie do wysokości 1/30 części 
miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 
stałym, należy w związku z tym rozumieć w ten sposób, że skoro 
ustawodawca nie powtórzył niekonstytucyjnych zapisów ustawy o Policji 
i nie nakazał stosowania do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop z okresu przed 6 listopada 2018 r. uregulowań, które utraciły moc 
w wyniku ww. wyroku, to oznacza, że przy stosowaniu tej normy musi być 
uwzględniona wykładnia przepisu art. 115a o Policji przedstawiona 
w wyroku TK z 30.10.2018 r. o sygn. K 7/15. Takie stanowisko wyrażone 
zostało także m.in. w wyroku WSA w Krakowie z 22.04.2021 r., 
sygn. III SA/Kr 1401/20. /…/ W związku z tym, zdaniem Sądu należy 
wyliczyć należną byłemu funkcjonariuszowi kwotę ekwiwalentu i ustalić 
różnicę między kwotą należną a już wypłaconą, a sposób wyliczenia 
wynika wprost z uzasadnienia wyroku TK cytowanego już wyżej. Trybunał 
jednoznacznie stwierdził bowiem, że świadczeniem ekwiwalentnym za 
przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. 
Taki sposób obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że 
urlop wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. 
Ekwiwalent będący substytutem urlopu powinien więc odpowiadać 
wartości tego świadczenia w naturze. Obliczając wysokość należnego 
skarżącemu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
i dodatkowy należy ilość dni urlopu przemnożyć przez wysokość 
uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym 
należnego skarżącemu na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym 
przysługującego mu za 1 dzień roboczy na dzień zwolnienia ze służby. 
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/…/  Wobec powyższego organ ponownie rozpoznając sprawę powinien, 
biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wskazania, dokonać wyliczenia 
i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy i urlop dodatkowy na podstawie art. 115a ustawy o Policji 
interpretowanego zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP uwzględniając 
okoliczność, że w zakresie stosowania prawa wyrok Trybunału odnosi 
także skutek retroaktywny, wpływając na ocenę prawną stanów 
faktycznych powstałych w okresie poprzedzającym wejście w życie 
orzeczenia Trybunału. /…/ Sądowi rozpoznającemu niniejszą sprawę 
z urzędu wiadomym jest, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2021 r., 
sygn. akt II SA/Bk 866/20 WSA w Białymstoku przedstawił Trybunałowi 
Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: /…/ W ocenie Sądu 
odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednak konieczna do 
rozstrzygnięcia skargi, albowiem w świetle wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. sygn. K 7/15 sąd 
administracyjny może samodzielnie rozstrzygnąć sprawę. Z tego względu 
Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania sądowo 
administracyjnego do czasu udzielenia odpowiedzi przez TK. Całokształt 
poczynionych powyżej rozważań prowadzi do konkluzji, że zawarte 
w skardze zarzuty dotyczące naruszenia art. 190 ust. 4 Konstytucji RP 
okazały się zasadne. Art. 190 ust. 4 Konstytucji RP stanowi konstytucyjną 
gwarancję uprawnienia funkcjonariusza Policji do uzyskania ponownego 
rozstrzygnięcia jego sprawy dotyczącej ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop w nowym, ukształtowanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 
stanie prawnym. Nie może unicestwić tej gwarancji nowy stan prawny, 
który nakazuje stosowanie korzystniejszych zasad obliczania ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, 
tj. zasad wynikających z art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 października 2020 r. wyłącznie do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. Przepis 
art. 9 ust. 1 cyt. ustawy należy interpretować z uwzględnieniem skutków 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r., sygn. 
akt K 7/15. Z powyższych względów uznając, że w sprawie doszło do 
naruszenia art. 190 ust. 4 Konstytucji RP w związku z art. 115a ustawy o 
Policji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie 
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art.145 § 1 pkt 1 lit a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję 
oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 

Dokumenty do pobrania: 

Postanowienie NSA z 11 maja 2021 roku, sygn. akt III OZ 281/21 o 
uchyleniu postanowienia o zawieszeniu postępowania. Link: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Postanowienie%20Na
czelnego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20z%2011%20maja
%202021%20roku%2C%20sygn.%20akt%20III%20OZ%20281-21.pdf  

Ponowny wniosek do Prezesa NSA o podjęcie uchwały w trybie zgodnym 
z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie 
powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
14 sierpnia 2020r. Link do treści wniosku: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20pr
of.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-
%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%
20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%2
0administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3
%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf 

  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Postanowienie%20Naczelnego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20z%2011%20maja%202021%20roku%2C%20sygn.%20akt%20III%20OZ%20281-21.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Postanowienie%20Naczelnego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20z%2011%20maja%202021%20roku%2C%20sygn.%20akt%20III%20OZ%20281-21.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Postanowienie%20Naczelnego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20z%2011%20maja%202021%20roku%2C%20sygn.%20akt%20III%20OZ%20281-21.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf
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BEZCZYNNOŚĆ REPRESJONOWANYCH 
Tym razem nie będzie o Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA i nie 
będzie o sądach. Nie napiszę również o tych spośród nas, którzy aktywnie 
wykorzystują każdą możliwość, aby doczekać sprawiedliwości. 

Będąc codziennie w biurze Zarządu Głównego SEiRP widzę jak do biura 
po sąsiedzku przychodzą emeryci i renciści, aby złożyć wnioski 
o zapomogę z funduszu socjalnego. Są to osoby, które cierpią niedostatek 
i muszą odmawiać sobie zakupu wielu dóbr, w tym leków. 

Od pewnego czasu czyham na nie i biorę na spytki, bo w 99% są to 
represjonowani bądź rodziny represjonowanych. Część z nich to osoby 
mocno sędziwe i nie dziwi brak wiedzy o własnej sytuacji procesowej. 
Jednak gros, pomimo wielu lat na karku, dobrze orientuje się w realiach, 
a niektórzy mniej lub bardziej udolnie serfują po internecie, a niemal 
wszyscy mają dzieci lub wnuki. 

Z moich indagacji wynika, że przeważająca część rozmówców nie wie, czy 
złożyła odwołanie do sądu od decyzji obniżającej świadczenia. Pamiętają, 
że w Stowarzyszeniu coś się kiedyś zbiorowo pisało, ale nie wiedzą nic 
więcej. Nie znają też sygnatury akt swojej sprawy. Nie wiedzą czy ich 
sprawa została zawieszona, czy otrzymali pocztą postanowienie Sądu 
Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania, a jeśli tak – to 
nie wiedzą, kiedy i nie wiedzą, gdzie ono jest i czy w ogóle je zachowali. 
Nie wiedzą, czy składali do Sądu Apelacyjnego zażalenie na zawieszenie 
postępowania. 

Część twierdzi, że przegrali sprawę sądową, pomimo że nie otrzymali 
z sądu terminu rozprawy, nie byli wezwani, nie otrzymali z sądu 
orzeczenia. Niektórzy kojarzą otrzymanie pisma z ZER MSWiA, że im się 
przywrócenie świadczenia nie należy – ale nie pamiętają, kiedy takie 
pismo otrzymali i nie wiedzą czy na nie odpowiedzieli. Niemal wszyscy są 
przekonani o tym, że żadne sprawy w sądzie się nie odbywają, a jeżeli 
już, to i tak wiadomo, że przegrane. 

Zgadzają się na ustalenie na infolinii sądu sygnatury akt ich sprawy oraz 
daty zawieszenia postępowania. Dotychczas okazało się, że wszyscy, 
poza jedną osobą, faktycznie składali odwołania. Zgadzają się też na 
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napisanie im na miejscu wniosku o podjęcie postępowania z zawieszenia 
(poza pewnym panem, który nie chciał pomocy – bo to i tak nic nie da). 

Za każdym razem proszę, aby powiadomili znajomych o możliwości 
sporządzenia wniosku o podjęcie postępowania z zawieszenia. 
Zapewniam, że nasza pomoc jest pro bono, bez względu na to czy jest się 
członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, czy też nie 
jest. Nie prowadzę statystyk – ale z gotowym wnioskiem w zaadresowanej 
do sądu kopercie wyszło od nas sporo osób. Do dzisiaj nie zgłosił się 
z polecenia niemal nikt (poza siostrą represjonowanego). 

Nastaje nowy dzień i wszystko zaczyna się od nowa. Znów widzę panią 
lub pana, którzy nie wiedzą, czy złożyli odwołanie do sądu od decyzji 
obniżającej świadczenia. Nie znają sygnatury akt swojej sprawy, nie 
wiedzą, czy została zawieszona i czy ew. gdzieś mają postanowienie 
o zawieszeniu. 

Wiem, że to nie my represjonowani jesteśmy sprawcami naszej niedoli. 
Nie my uchwaliliśmy haniebną ustawę z 16 grudnia 2016 r. w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP. Nie my, tylko Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA zwlekał niemal rok z przekazaniem naszych odwołań do sądu. Nie 
my spowodowaliśmy obstrukcję w Trybunale Konstytucyjnym i wreszcie 
nie my odpowiadamy za przydzielenie do rozpoznania naszych spraw tak 
niewielu sędziów. 

Znam sporo osób, które zrobiły wszystko, aby odzyskać świadczenie w tej 
wydawałoby się beznadziejnej sytuacji. Jednak to czego doświadczam na 
co dzień, to jest faktyczny obraz nas represjonowanych (a przynajmniej 
jego wycinek), którzy żyją w niedostatku i umierają nie doczekawszy 
sprawiedliwości. 

Pisząc ten tekst nie oceniam nikogo. Sama wykazałam się skrajną 
bezczynnością w 2010r. przy okazji uchwalenia poprzedniej ustawy 
represyjnej – co przypłaciłam utratą części świadczenia, która była do 
odzyskania. Dlatego z niepokojem reaguję na te osoby, które „zamykają 
się” na kontakty z innymi, nie chodzą na manifestacje i pikiety (jeśli 
zdrowie im na to pozwala), nie integrują się w naszych organizacjach, nie 
szukają pomocy. 
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Wg statystyk odwołania do sądu złożyło niewiele ponad połowę 
represjonowanych. Z danych na dzień 12 sierpnia 2021 r. wynika, że 
obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie orzeka w naszych sprawach 
8 sędziów. 

W zawieszeniu pozostaje 13901 spraw. Zmarło 1660 odwołujących się. 

Ps. Przedstawiam do wykorzystania dwa nowe wzory wniosków 
o podjęcie postępowania z zawieszenia: 

− dotyczący renty rodzinnej, 
− dotyczący emerytury i renty inwalidzkiej (z wyłączeniem osób, które 

odeszły ze służby przed dniem 1 sierpnia 1990 r.). 

Link do wzorów wyżej wymienionych wniosków: 

https://www.seirp.pl/podjecie-z-zawieszenia-postepowa%C5%84  

Jolanta Domańska-Paluszak 
  

https://www.seirp.pl/podjecie-z-zawieszenia-postepowa%C5%84
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.08.2021 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Mija kolejny miesiąc od 
uchwalenia ustawy 
represyjnej z 16 grudnia 2016 
roku. Każda godzina, każdy 
dzień, tydzień, miesiąc i rok 
oznaczają kolejne osoby, 
które nie doczekają 
sprawiedliwości. Dziś - jak 
szacuje Federacja 
Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych (FSSM) - liczba 
osób objętych ustawą, które 

zmarły nie doczekawszy przywrócenia należnych im świadczeń, 
przekracza 1,5 tysiąca. To bardzo ponura statystyka, za którą kryją się 
tragedie konkretnych osób i ich rodzin. Gdy o tym myślę, czuję wściekłość. 
Przypuszczam, że odczuwacie to samo. Zmusza mnie to do postawienia 
tezy, że dotychczasowe formy naszego protestu są niewystarczające. 
Musimy wspólnie poszukać nowych sposobów walki o prawa nabyte 
emerytów mundurowych. Odwołuję się do waszej mądrości, Waszego 
doświadczenia i pomysłowości. Powiedzcie proszę, co jeszcze możemy 
zrobić, jakie nowe formy protestu proponujecie? Czekam na Wasze 
propozycje (rozenek@onet.pl). 

Oczywiście nie oznacza to zakończenia czy ograniczenia, 
dotychczasowych działań. 13 sierpnia w Katowicach, pod auspicjami 
niezawodnej Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej Staneckiej 
odbyła się konferencja zatytułowana „Rola służb mundurowych w 
społeczeństwie obywatelskim”. W spotkaniu udział wzięli politycy 
opozycyjni: 

  

mailto:rozenek@onet.pl
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• Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka (Nowa 
Lewica), 

• wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński (Koalicja Polska), 

• posłanka Ewa Kołodziej (Koalicja Obywatelska), 

• poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050), 

• i piszący te słowa Andrzej Rozenek (Nowa Lewica). 

Zwracam Waszą uwagę na, utrzymującą się stale na naszych spotkaniach 
reprezentację wszystkich sił politycznych parlamentarnej opozycji. To 
istotna wartość, świadcząca o konsekwentnym wsparciu, jakiego 
udzielają naszej sprawie opozycyjne siły. 

Link do pełnej relacji video z tego wydarzenia zamieszczonego na stronie 
Video KOD: https://fb.watch/7q3Iadedbf/. Obrady na żywo transmitował 
nasz niezłomny kolega Jacek Mykita. 

Serdecznie dziękuję Ewie Macek za znakomitą organizację i jak zwykle 
sprawne oraz emocjonalne, prowadzenie dyskusji. 

Następne spotkanie odbędzie się w Kołobrzegu 10 września tego roku. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli się tam zobaczyć na żywo lub on-line. 

Wasz zawsze oddany, Andrzej Rozenek 

  

https://fb.watch/7q3Iadedbf/
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ROBERT WALENCIAK: 
„CZARZASTY WYRZUCA ROZENKA” 

Autor: Robert Walenciak, Sierpień 26, 2021 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/czarzasty-wyrzuca-
rozenka/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_sou
rce=socialnetwork&fbclid=IwAR1IiH4-edhAxxTytUUJO6xAOIfZW3-
ZM9pKAA5VXYOSzPgp8UORbKqYQqI  

Wakacje, wakacjami, a na lewicy walka trwa. 
Oto Andrzej Rozenek, poseł na Sejm RP, właśnie dowiedział się, że jego 
kariera w partii Nowa Lewica dobiega końca. A dowiedział się o tym od 
Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego partii, który poinformował 
go, że jako przewodniczący frakcji SLD w Nowej Lewicy odrzuca jego 
podanie o przyjęcie. 

Pisaliśmy już o tym, więc tylko parę zdań przypomnienia: otóż statut 
Nowej Lewicy głosi, że nowa partia powstanie ze jednoczenia 
dotychczasowych – SLD i Wiosny. I że jednoczyć się będą (to ustalono 
podczas kongresu 9 października), na zasadach „frakcji”, czyli dwóch ciał. 
Tylko że myk jest taki, że do frakcji nie wstępuje się z automatu, tylko 
trzeba do niej się zapisać, złożyć prośbę o przyjęcie. A wtedy szef frakcji, 
jednej – Czarzasty, drugiej – Biedroń, może taka prośbę zaakceptować 
lub ją odrzucić. 

I właśnie to spotkało Rozenka – jego podanie zostało przez Czarzastego 
odrzucone. 

Dlaczego? Odpowiedź jest chyba prosta. Andrzej Rozenek należał do 
grupy „buntowników”, czyli do tej większości działaczy lewicy, którzy chcą 
odwołania Czarzastego z funkcji przewodniczącego partii. Rozenek 
zapowiedział też, że będzie kandydował na stanowisko 
przewodniczącego, i że zbiera zwolenników. 

Więc teraz już nie musi nikogo zbierać – bo Czarzasty do nowej partii go 
nie wpuścił, a stara za chwilę kończy działalność. 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/czarzasty-wyrzuca-rozenka/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1IiH4-edhAxxTytUUJO6xAOIfZW3-ZM9pKAA5VXYOSzPgp8UORbKqYQqI
https://www.tygodnikprzeglad.pl/czarzasty-wyrzuca-rozenka/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1IiH4-edhAxxTytUUJO6xAOIfZW3-ZM9pKAA5VXYOSzPgp8UORbKqYQqI
https://www.tygodnikprzeglad.pl/czarzasty-wyrzuca-rozenka/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1IiH4-edhAxxTytUUJO6xAOIfZW3-ZM9pKAA5VXYOSzPgp8UORbKqYQqI
https://www.tygodnikprzeglad.pl/czarzasty-wyrzuca-rozenka/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1IiH4-edhAxxTytUUJO6xAOIfZW3-ZM9pKAA5VXYOSzPgp8UORbKqYQqI


19 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (110) 2021 

Tak oto działa Prywatna Partia Czarzastego (PPC): ci, którzy chcą 
głosować inaczej, niż żąda przewodniczący, są przez niego zawieszani. 
Zaś ci, którzy zgłaszają chęć kandydowania na stanowisko szefa partii – 
są z niej wyrzucani. A że tym samym wała pokazuje się wyborcom 
Rozenka i jego sympatykom ... Kogo to obchodzi! 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/joanna-senyszyn-wlodzimierz-
czarzasty-sprywatyzowal-partie/clhfqnt 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-rozenek-bedzie-walczyl-
z-czarzastym-o-fotel-szefa-nowej-
lewicy/bc2mglb?fbclid=IwAR0gm8uFJ_jPNFB3H6eoVTIULaYkTpOUqtp
untRSG0vInRSCjg_lIy0LyuA 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8232314,andrzej-
rozenek-lewica-wlodzimierz-czarzasty-sld-wiosna-nowa-lewica.html 

  

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/joanna-senyszyn-wlodzimierz-czarzasty-sprywatyzowal-partie/clhfqnt
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/joanna-senyszyn-wlodzimierz-czarzasty-sprywatyzowal-partie/clhfqnt
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-rozenek-bedzie-walczyl-z-czarzastym-o-fotel-szefa-nowej-lewicy/bc2mglb?fbclid=IwAR0gm8uFJ_jPNFB3H6eoVTIULaYkTpOUqtpuntRSG0vInRSCjg_lIy0LyuA
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-rozenek-bedzie-walczyl-z-czarzastym-o-fotel-szefa-nowej-lewicy/bc2mglb?fbclid=IwAR0gm8uFJ_jPNFB3H6eoVTIULaYkTpOUqtpuntRSG0vInRSCjg_lIy0LyuA
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-rozenek-bedzie-walczyl-z-czarzastym-o-fotel-szefa-nowej-lewicy/bc2mglb?fbclid=IwAR0gm8uFJ_jPNFB3H6eoVTIULaYkTpOUqtpuntRSG0vInRSCjg_lIy0LyuA
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-rozenek-bedzie-walczyl-z-czarzastym-o-fotel-szefa-nowej-lewicy/bc2mglb?fbclid=IwAR0gm8uFJ_jPNFB3H6eoVTIULaYkTpOUqtpuntRSG0vInRSCjg_lIy0LyuA
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8232314,andrzej-rozenek-lewica-wlodzimierz-czarzasty-sld-wiosna-nowa-lewica.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8232314,andrzej-rozenek-lewica-wlodzimierz-czarzasty-sld-wiosna-nowa-lewica.html


20 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (110) 2021 

MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 49 

Przegląd mediów – 26. 08. 2021 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Wielu ludzi może nie doczekać sprawiedliwości 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-
dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&ut
m_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHij
WbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c 

Mateusz Baczyński, 03 sierpnia 2021 

"Wielu ludzi może nie doczekać sprawiedliwości". Kontrowersje wokół 
"ustawy dezubekizacyjnej". 

Tysiącom osób odebrane zostało prawo do sądu i równego traktowania - 
to główny wniosek z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W sądach utknęły tysiące spraw 
byłych funkcjonariuszy, którzy zaskarżyli decyzję o obniżeniu im emerytur. 
To oznacza, że wielu z nich może nie dożyć wyroku. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHijWbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHijWbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHijWbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-ustawy-dezubekizacyjnej/gby0vdy?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci&fbclid=IwAR0FHijWbTRxtFxgbryErbnSX8ewxxV1YDE8Ol8QFM8WoKqCYhpwqzmFa4c
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Politycy opozycji za przywróceniem świadczeń, 
odebranych przez tzw. ustawę dezubekizacyjną 
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-
opozycji-za-przywroceniem-swiadczen-odebranych-przez-tzw-ustawe-
dezubekizacyjna,304725.html 

PAP/ICH.13 sierpnia 2021 

Politycy opozycji za przywróceniem świadczeń, odebranych przez tzw. 
ustawę dezubekizacyjną. Dalsze starania na rzecz przywrócenia 
świadczeń, odebranych emerytom i rencistom ze służb mundurowych na 
mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, deklarowali politycy opozycji, którzy 
w piątek w Katowicach spotkali się z przedstawicielami tego środowiska. 

 

Żyjemy w państwie, w którym demokracja ledwie zipie 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/tvn-albo-
kryminal/?fbclid=IwAR1iIIRLCO_U2HJP1oK2RtY1V7oGN0KcZeDJ2kwZ
KBS_SK1o4CewQsrLTW4 

TVN albo kryminał! - Janusz Rolicki,16 sierpnia 2021 

Żyjemy w państwie, w którym demokracja ledwie zipie. 
Media, politycy opozycyjni, a nawet pisowscy, wraz z ambasadą USA 
i Departamentem Stanu wciąż się zastanawiają, na co i po co 
Kaczyńskiemu zamieszanie koncesyjne i tak gorąca awantura o stację 
telewizyjną TVN. Odpowiedź jest prosta. Nie da się pogodzić pisowskiego 
niekonstytucyjnego zagarniania władzy z istnieniem opozycyjnych 
mediów. Już samo ich istnienie powoduje tak wielką dychotomię pomiędzy 
pragnieniami wodza a realiami społecznymi, że balon marzeń o władzy 
absolutnej musi pęknąć z hukiem. Gdyby PiS było zwyczajną partią, 
można by powiedzieć, że zafundowane nam przez nie badziewie, 
czyniące z Polski pośmiewisko Europy, to efekt kompleksów 
Kaczyńskiego i jego dworu, wynikających nieznajomości  
świata i opacznego postrzegania rządzących nim reguł. Sprawa jest 
jednak szersza. 

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-opozycji-za-przywroceniem-swiadczen-odebranych-przez-tzw-ustawe-dezubekizacyjna,304725.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-opozycji-za-przywroceniem-swiadczen-odebranych-przez-tzw-ustawe-dezubekizacyjna,304725.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-opozycji-za-przywroceniem-swiadczen-odebranych-przez-tzw-ustawe-dezubekizacyjna,304725.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/tvn-albo-kryminal/?fbclid=IwAR1iIIRLCO_U2HJP1oK2RtY1V7oGN0KcZeDJ2kwZKBS_SK1o4CewQsrLTW4
https://www.tygodnikprzeglad.pl/tvn-albo-kryminal/?fbclid=IwAR1iIIRLCO_U2HJP1oK2RtY1V7oGN0KcZeDJ2kwZKBS_SK1o4CewQsrLTW4
https://www.tygodnikprzeglad.pl/tvn-albo-kryminal/?fbclid=IwAR1iIIRLCO_U2HJP1oK2RtY1V7oGN0KcZeDJ2kwZKBS_SK1o4CewQsrLTW4
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Walczyliśmy z pandemią, nie z protestującymi 
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-
Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-
protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572k
Wvp3apmIePIuKmiF1bXetMI 

25 lipca 2021 

Komendant Główny Policji: Walczyliśmy z pandemią, nie 
z protestującymi. Zbudowano fałszywą narrację o tym, że policjanci biją 
kobiety pałkami teleskopowymi - powiedział Komendant Główny Policji 
gen. insp. Jarosław Szymczyk, odnosząc się w Polsat News do działań 
funkcjonariuszy wobec uczestników strajków kobiet. 

 

Z dezubekizacją sam na sam 
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/kolejny-felieton-plk-slawomira-
sadowskiego-trybuna-sierpien-2021-r/ 

Dziennik Trybuna, 18 sierpnia 2021 

Z dezubekizacją sam na sam. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego 
środowiska osób dotkliwie skrzywdzonych represyjną ustawą emerytalną 
z grudnia 2016 r., było ogłoszenie przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka raportu o jej skutkach. Dokument opublikowany w lipcu br. jest 
bardzo rzetelny i obszernie przedstawia zarówno historię, okoliczności jak 
i skutki zjawiska zwanego „dezubekizacją”, zaś jego konkluzja mieści się 
w następujących zdaniach: 

Wejście w życie II ustawy emerytalnej doprowadziło do naruszenia praw 
człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do 
zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale 
i prawa do sądu. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją z długoletnią 
tradycją i ogromnym autorytetem moralnym na arenie międzynarodowej, 
więc jej głos ma wielką wagę i powinniśmy być bardzo wdzięczni za tak 
wnikliwą i obiektywną analizę. 

 

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572kWvp3apmIePIuKmiF1bXetMI
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572kWvp3apmIePIuKmiF1bXetMI
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572kWvp3apmIePIuKmiF1bXetMI
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/210729646-Komendant-Glowny-Policji-Walczylismy-z-pandemia-nie-z-protestujacymi.html?fbclid=IwAR3D61ZALn3BliXlyydiurLhuxNUIG3f572kWvp3apmIePIuKmiF1bXetMI
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/kolejny-felieton-plk-slawomira-sadowskiego-trybuna-sierpien-2021-r/
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/kolejny-felieton-plk-slawomira-sadowskiego-trybuna-sierpien-2021-r/
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Serce 2021 
https://www.salon24.pl/u/jastrzebski/1153604,serce-
2021?fbclid=IwAR0L710rz2F2hz3T_-
yeWxDdHCXIaN8gPF0KUHv13rdsnn695XEN6tHM8nQ 

Piotr Jastrzębski, 26 lipca 2021 

Serce 2021. Nie chcą współczucia, nie pragną litości, chcą jedynie zrozumienia 
i zwykłych, należnych im praw. W tym roku spotkamy się w Kołobrzegu 10 
września, podczas obchodów uroczystości zorganizowanych przez Bractwo 
Mundurowe RP Byłych Pracowników Służb Mundurowych oraz aukcji, z której 
dochód przeznaczony zostanie dla wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach. 
Ludziach, którzy już nie zdążyli upomnieć się o swoje pieniądze – a rodzina nie 
może zrobić tego w ich imieniu. Takie mamy prawo. 

 

Dla tych, którzy już nie mogą upomnieć się o 
sprawiedliwość 
https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-
sprawiedliwosc-pamiec-prawda-
przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy
3bu25RIfGs0smu9myaM 

Redakcja Portalu STRAJK, 19 sierpnia 2021 

Dla tych, którzy już nie mogą upomnieć się o sprawiedliwość. „Pamięć, Prawda, 
Przyszłość”. Portal Strajk został patronem medialnym akcji Serce 2021. 
Wśród poszkodowanych „ustawą dezubekizacyjną”, zwaną „ustawą 
hańby” lub „ustawą śmierci” z 2016 roku, są ludzie, którzy niestety nie 
mogą już dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przepisy to 
wykluczają. Rodziny, wdowy, wdowcy i sieroty po zmarłych 
funkcjonariuszach i pracownikach cywilnych, którzy zostali 
zakwalifikowani przez pracowników IPN jako „zbrodniarze, pracujący na 
rzecz totalitarnego państwa” i pozbawieni tym samym wszelkich 
należnych świadczeń, w tym rent i emerytur. Wielokrotnie Bogu ducha 
winni ludzie, wykonujący uczciwie i rzetelnie swoją pracę z dnia na dzień 
zostali bez grosza. 

 

https://www.salon24.pl/u/jastrzebski/1153604,serce-2021?fbclid=IwAR0L710rz2F2hz3T_-yeWxDdHCXIaN8gPF0KUHv13rdsnn695XEN6tHM8nQ
https://www.salon24.pl/u/jastrzebski/1153604,serce-2021?fbclid=IwAR0L710rz2F2hz3T_-yeWxDdHCXIaN8gPF0KUHv13rdsnn695XEN6tHM8nQ
https://www.salon24.pl/u/jastrzebski/1153604,serce-2021?fbclid=IwAR0L710rz2F2hz3T_-yeWxDdHCXIaN8gPF0KUHv13rdsnn695XEN6tHM8nQ
https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-sprawiedliwosc-pamiec-prawda-przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy3bu25RIfGs0smu9myaM
https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-sprawiedliwosc-pamiec-prawda-przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy3bu25RIfGs0smu9myaM
https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-sprawiedliwosc-pamiec-prawda-przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy3bu25RIfGs0smu9myaM
https://strajk.eu/dla-tych-ktorzy-juz-nie-moga-upomniec-sie-o-sprawiedliwosc-pamiec-prawda-przyszlosc/?fbclid=IwAR0qpZss7mdYJxribYVWxw5q070jsuGN9Gehj3fy3bu25RIfGs0smu9myaM
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Co wynika z Apelacji ZER-u? 
https://igiifp.github.io/assets/files/INF-153ApelacjaZER-u.pdf  

Co wynika z Apelacji ZER-u? Poniższe spostrzeżenia skierowane są 
głównie do tych Pokrzywdzonych, którzy odwoływali się samodzielnie i 
teraz są w trakcie pracy nad Apelacją „organu” lub na pismo to czekają. 
Albo też przegrali swoje sprawy w I instancji i będą potrzebować 
dodatkowych, nieortodoksyjnych materiałów do własnych Apelacji. 

 

Ekwiwalent - wyrok WSA w Opolu z 19 sierpnia 2021 roku 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61C01377AA  

/…/ Tym samym skład orzekający za zasługujące na pełne 
zaaprobowanie uznaje stanowisko, że sądy mogą odmówić zastosowania 
niekonstytucyjnych czy też w inny sposób naruszających obowiązujący 
porządek prawny norm. Nie można tracić z pola widzenia, że 
rozstrzygnięcie zapadłe w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
30 października 2018 r. w sprawie o sygn. K 7/15, który odnosił się do 
poddanego jego badaniu poprzednio obowiązującego stanu prawnego, 
z uwagi na niemalże identyczność regulacji w części uznanej za 
niekonstytucyjną, a powtórzonej w art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej 
w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego 
w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, to ocena w nim 
wyrażona jako niezgodna z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie 
drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje aktualna, a jako 
wiążąca, nakazuje odnosić ją na etapie stosowania prawa, w którym 
następuje odkodowanie norm stanowiących podstawę działania organów. 

Zaznaczyć należy, że w doktrynie akcentuje się, że z uwagi na praktykę 
legislacyjnego powtarzania unormowania uznanego przez Trybunał za 
niekonstytucyjne istota problemu, który rozstrzygał Trybunał pozostaje 
aktualna mimo wejścia w życie kolejnej nowelizacji danego przepisu – 
szerzej na ten temat: J. Wegner, O stosowaniu Konstytucji przez sądy 
administracyjne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa" 2008, nr 4, s. 55–61, 
M. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowo-

https://igiifp.github.io/assets/files/INF-153ApelacjaZER-u.pdf
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61C01377AA
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administracyjnych, Warszawa 2010, s. 361, a także: P. Sadowski, 
Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych – zagadnienia 
wybrane, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3 (25)/2015, s. 61 i n., 
Google scholar. 

 

Policjanci nie wiedzą o co chodzi 
https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-
budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-
slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_
VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us  

TVN24, 23 lipca 2021 

Premier chwali się budową policyjnego centrum. Policjanci nie wiedzą o co chodzi. 
23 lipca w czwartek Mateusz Morawiecki odwiedził Podlasie, gdzie 
opowiadał o trwającej budowie "wielkiego centrum logistycznego dla 
policji". Problem w tym, że o takim projekcie nie słyszeli nawet sami 
policjanci - podaje TVN24. 

 

Weryfikacja SB była dziurawa 
https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-
w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-
15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQ
xKEHZVvpDYZ0EENY54 

Grzegorz Wszołek, 09 sierpnia 2021 

Dr Paweł Piotrowski: w 99 procentach miejsca pracy w UOP wypełnili 
funkcjonariusze byłej SB. Grzegorz Wszołek, dr Paweł Piotrowski: 
Weryfikacja SB była dziurawa, karty w UOP rozdawały stare kadry 
wywiadu i kontrwywiadu bezpieki - mówi „Dziennikowi Polskiemu” 
dr Paweł Piotrowski, specjalista w tematyce PRL-owskich służb 
specjalnych. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us
https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us
https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us
https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-morawiecki-chwali-sie-budowa-dla-policji-policjanci-o-niej-nie-slyszeli/pw0vw5h?fbclid=IwAR2HwZIaZOxVtDdQumCxyVx77Edouy49_VEEddzAXneFsNl06Tol5b4f-us
https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQxKEHZVvpDYZ0EENY54
https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQxKEHZVvpDYZ0EENY54
https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQxKEHZVvpDYZ0EENY54
https://gazetakrakowska.pl/dr-pawel-piotrowski-w-99-proc-miejsca-pracy-w-uop-wypelnili-funkcjonariusze-bylej-sb/ar/c15-15747598?fbclid=IwAR39uJKzlUaEv1vC76FTQ_kp0JYrTptn0sZiGk2eQxKEHZVvpDYZ0EENY54
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Morawiecki będzie miał kolejny proces o kłamstwo 
https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-
mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-
popelnieniu-
przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEd
kavLgS4_39YYijdjRWY44 

24 sierpnia 2021 

Oświadczenie FSSMRP: Morawiecki będzie miał kolejny proces 
o kłamstwo? Jest pozew i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wezwała 
Morawieckiego do przeproszenia za kłamliwe oskarżenia wobec 
funkcjonariuszy czasów PRL. Jeśli premier nie spełni żądania, 
zostanie pozwany – zapowiada FSSMRP. Jednocześnie do 
prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez Morawieckiego. 

 

  

https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44
https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44
https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44
https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44
https://wiesci24.pl/2021/08/24/oswiadczenie-fssmrp-morawiecki-bedzie-mial-kolejny-proces-o-klamstwo-jest-pozew-i-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/?fbclid=IwAR17MS_NrsDrv2TLvAPIfyJCp6qWaziMiC0oEdkavLgS4_39YYijdjRWY44
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
KATOWICACH 

ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W 
SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM” 

13.08.2021 w Katowicach odbyło się spotkanie nt. „roli służb 
mundurowych w społeczeństwie obywatelskim”. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Wicemarszałkinię Senatu RP, Gabrielę Morawską 
Stanecką, wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 100 osób. 

Wielowątkowe spectrum zagadnień zagwarantowali znakomici Goście 
reprezentujący obie Izby Parlamentu oraz przedstawiciele stowarzyszeń 
emerytowanych środowisk mundurowych. Dyskusję wzbogacili 
reprezentanci Parlamentu Obywatelskiego i osoby wykonujące zawód 
dziennikarza reżysera, czy prowadzące badania doktoranckie z tzw. 
Ustawy dezubekizacyjnej. 

W Konferencji uczestniczyli: Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, 
Andrzej Rozenek, Ewa Kołodziej, Mirosław Suchoń, posłanki i posłowie 
na Sejm, Jerzy Woźniak, wiceprezydent miasta Katowice, 
przewodniczący Nowej Lewicy w Katowicach, Andrzej Dziedzic, 
dziennikarz, reżyser, autor filmów „Listy Śmierci” oraz „19.x.2019 r., we 
Włocławku”, Antoni Duda, prezes Zarządu Głównego SEIRP, Jan Pyrcak, 
generał Służby Więziennej, Zdzisław Czarnecki, przewodniczący FSSM 
RP, Henryk Budzyński, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, Janusz Kwiecień, przewodniczący 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Sławomir 
Matusewicz, w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZEiR Straży 
Granicznej, przewodniczący KTEiR SW – Stanisław Jaguś, Marek 
Trzybiński – członek zarządu ZBFSOP, przewodniczący Oficerów 
Wywiadu „Nowy Światowid”, dr Sylwia Rapicka- przedstawicielka RP 
Bractwa Mundurowego, pracownik naukowy UP w Krakowie, Włodzimierz 
Gidziela – szef Śląskiego Komitetu Obrony Demokracji, Mieczysław 
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Skowron - Obywatelski Parlament Seniorów, Katarzyna Majchrzak – 
Ogólnopolski Strajk Kobiet, Ryszard Mędrzyk - prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz emeryci, 
renciści służb mundurowych wraz z rodzinami z woj. śląskiego, 
opolskiego i małopolskiego, przedstawiciele samorządów, organizacji 
pozarządowych. 

Prasę reprezentował Piotr Jastrzębski, dziennikarz z „Dziennika Trybuna”, 
VIDEO-KOD- Jacek Mykita oraz TVN, TV Silesia i TVP 3. 

Spotkanie otworzyła jego organizatorka Wicemarszałkini Senatu RP, 
Gabriela Morawska Stanecka. Uczestnicy zostali zaproszeni przez 
prowadzącą, Ewę Macek, Wiceprezeskę ZOW SEiRP w Katowicach i 
koordynatorkę woj. śląskiego ds. ustawy represyjnej Emerytów, 
Rencistów Policyjnych i ich rodzin do obejrzenia premiery filmu 
pt. „Oczekując na sprawiedliwość” w reżyserii Danuty Beaty Postnikoff-
Moskalewicz. Ten film, to przejmujący obraz nieszczęścia, tragedii 
i dramatu byłych funkcjonariuszy i ich rodzin opowiedziany na przykładzie 
Pani Barbary. Jest to film, który powinien obejrzeć każdy, a każdy 
„mundurowy” obowiązkowo. W filmie padają przejmujące słowa Prezesa 
FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, że Państwo, dla którego 
funkcjonariusze narażali życie i zdrowie w „podziękowaniu” za tę służbę 
określiło świadczenia emerytalne na poziomie „za mało, żeby żyć, ale tyle 
żeby nie umrzeć”. 

Każdy, kto obejrzy ten film zapozna się z opinią Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara o tej haniebnej ustawie, która stała się 
powodem dramatu wielu funkcjonariuszy i złamała ustalenia z 1990r. 
stosując przy tym odpowiedzialność zbiorową. To w tym filmie, głośno 
wybrzmiało, że 14 tyś. osób nie wniosło odwołań, a na ok. 40 tyś. decyzji 
obniżających świadczenia emerytalne rozstrzygnięć sądowych jest 
niewiele ponad 1 tysiąc. 

Po prezentacji filmu wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili dowody 
wsparcia i sympatii dla obecnej na sali doświadczonej bezdomnością Pani 
Barbary, która była bohaterką filmu „Oczekując na sprawiedliwość”. 

Te wzruszające chwile przywołały we wspomnieniach wszystkich byłych 
„mundurowych” , którzy odeszli nie mogąc się pogodzić z infamią, jaką 
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Państwo Polskie objęło swoich funkcjonariuszy. Minutą ciszy uczczono 
zmarłych w wyniku drastycznego obniżenia świadczeń emerytalno- 
rentowych. Ustawa, która niesie za sobą nieszczęście wielu mundurowych 
została uchwalona 16 grudnia 2016 roku. 

Od tego czasu środowisko prowadzi działania w celu odkłamania narracji, 
która uzasadnia rozwiązania ustawy represyjnej. W tym celu m.in. 
organizowane są konferencje/spotkania, podczas których następuje 
wymiana informacji o grupie funkcjonariuszy objętych ustawą 
z przedstawicielami Parlamentu. Była również akcja zbierania podpisów 
pod obywatelskim projektem zmiany ustawy. Akcja zakończona 
sukcesem w zakresie zbierania podpisów i fiaskiem na etapie 
postępowania parlamentarnego. To wszystko oraz działania na poziomie 
Europarlamentu zgromadzeni zobaczyli w krótkim filmiku prezentującym 
dotychczasowe działania na rzecz zmiany Ustawy z 16.12.2016.  

Bezpośrednio po prezentacji Ewa Macek w swoim wystąpieniu 
nawoływała do jedności, zarówno na poziomie organizacji służb 
mundurowych jak i opozycji parlamentarnej. Z dużymi emocjami mówiła 
o pomocy jakiej udzielają koleżankom i kolegom ci, którym jest teraz lepiej. 
Wśród osób objętych ustawą represyjną jest grupa znajdująca się 
w sytuacji niedającej nadziei nie tyle na godne życie, ile po prostu na 
przeżycie. 

Wicemarszałkini Senatu RP, Gabriela Morawska Stanecka rozpoczęła 
swoje wystąpienie od omówienia warunków, w jakich 16 grudnia 2016r 
uchwalono w Sali Kolumnowej 3 ustawy, w tym „Ustawę o zmianie 
zaopatrzenia emerytalnego „zwaną represyjną, jawnie i brutalnie łamiąc 
obyczaj parlamentarny. Przypomniała, o postępowaniu sądowym i wyroku 
jaki w jego wyniku wydał Sędzia Igor Tuleja. Wyroku, który stał się 
początkiem jego walki o praworządność. Pomimo, poważnych wątpliwości 
co do legalności „Ustawy represyjnej” z powodów błędów formalnych, ona 
dalej jest w obrocie prawnym. 

Dlatego jedynym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest postępowanie 
sądowe, gdzie każdy poszkodowany odwołuje się od Decyzji, którą 
otrzymał z ZER. 
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Nadzieją na zmianę sytuacji emerytowanych mundurowych jest to, że 
Sędziowie orzekają stosując bezpośrednio Konstytucję RP i nie czekają 
na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznaje naszą sprawę już 
kilka lat.  

Wicemarszałkini Senatu RP zwróciła uwagę na znaczenie „Uchwały 7 
Sędziów SN”, która m.in mówi o konieczności indywidualnej oceny służby 
każdego objętego Ustawą z 16.12.2016r. Przywołała przejmujący list 
Powstańca Warszawskiego do RPO Adama Bodnara. Powstańca, który 
po wojnie leczył ludzi, a następnie został ukarany w postaci obniżenia 
świadczenia emerytalnego. Ta oraz inne, podobne historie są 
świadectwem stosowania ślepej odpowiedzialności zbiorowej. Na 
zakończenie poinformowała o powołaniu w Senacie zespołu, który 
wypracuje formy wykorzystania potencjału byłych funkcjonariuszy w 
realizacji bieżących zadań. Członkiem zespołu jest Wicemarszałek 
Senatu RP Michał Kamiński. 

Wystąpienie Wicemarszałka Michała Kamińskiego spotkało się z 
pozytywną reakcją zebranych. Wicemarszałek zaczął od stwierdzenia, że 
nie było najmniejszych przyczyn, żeby taka krzywda spotkała byłych 
funkcjonariuszy i że w „Nowej Polsce” zostaną te krzywdy wyrównane. 
Jego zdaniem wszyscy powinni być wdzięczni tym, którzy w 1990r. siedli 
do jednego stołu i przeprowadzili pokojowo proces transformacji. 

Pan Senator podziękował za każdy oddany na Niego głos ze środowiska 
mundurowego zapewniając tym samym, że ma świadomość, iż jest to 
zobowiązanie, które spłaca każdego dnia reprezentując tych, którzy mu 
zaufali i wybrali do Senatu RP. 

Bardzo „mocne” i emocjonalne wystąpienie Posła Andrzeja Rozenka, jak 
zawsze spotkało się z żywą reakcją mundurowych. Kierując do zebranych 
słowa „jestem farciarzem”, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy 
pomagają spowodował, że można było zapomnieć o upokorzeniu i 
wykluczeniu. Poseł na Sejm RP, Andrzej Rozenek jest ze środowiskiem 
„mundurowym” bardzo blisko na co dzień, stanowiąc wsparcie i poczucie, 
że jesteśmy reprezentowani w Parlamencie. Żartobliwie można by 
powiedzieć, że wszędzie, gdzie jest, głośno słychać o krzywdzie 
mundurowych. 
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Inne spojrzenie na sprawę Ustawy z 16 grudnia 2016 roku zaprezentowała 
Posłanka na Sejm RP - Ewa Kołodziej. Jej stwierdzenie, że nie jest łatwo 
bronić „esbeków”, choć początkowo spotkało się to z odruchem 
sprzeciwu, to po uzasadnieniu przez Posłankę tego zdania nasunęły się 
refleksje, że musimy sobie z tego zdawać sprawę i wykonywać codziennie 
pracę na rzecz zmiany tego stanowiska. Posłanka mówiąc, że obecna 
władza zrobiła wszystko, by grupę osób wykluczyć i przedstawić tak, by 
zostali sami bez żadnych praw, ma świadomość, że tę sytuację trzeba 
zmienić. W tym celu sama napisała ok.30 interpelacji dot. spraw osób 
objętych ustawą. 

Poseł na Sejm RP, Mirosław Suchoń zwrócił uwagę, że środowisko 
mundurowe było pierwszą ofiarą obecnej władzy. Podkreślał, że wspólnie 
musimy działać, aby zmienić nasz kraj, po to, aby zapanowała 
sprawiedliwość, praworządność i żeby każdy obywatel w Polsce był 
szanowany. 

Sławomir Matusiewicz złożył w imieniu Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego podziękowanie dla Edwarda Pierzchały za realizację 
spraw organizacyjnych spotkania 26 września 2020 r. w Cieszynie 
pt. „Alert graniczny trwa”. 

Antoni Duda Prezes ZG SEiRP zaznaczył, że wśród osób objętych ustawą 
represyjna zmarło 1660 osób nie doczekawszy sprawiedliwości. Przy 
utrzymaniu tego trybu orzekania w sądach, potrzebujemy 20 lat na 
rozpoznanie wszystkich spraw. 

Włodzimierz Gidziela - KOD nawoływał by interesować się każdą sprawą, 
walczyć nie tylko o swoją sprawę, „nikogo nie zostawiać samemu sobie”. 

Adam Mazguła – zachęcał by nie spuszczać głowy, bo wykonywaliśmy 
obowiązki. Trzeba docierać do osób znajdujących się w potrzebie, żeby 
im pomóc. 

Zdzisław Czarnecki Przewodniczący FSSM RP, zaznaczył, że represje 
wobec byłych funkcjonariuszy oprócz odebrania świadczeń polegają 
również na ograniczeniu dostępu do niektórych stanowisk. 

W trakcie spotkania w Katowicach w imieniu represjonowanych głos 
zabrał Robert Piętka. Powiedział, że na głosy środowiska mogą liczyć Ci, 
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którzy nas faktycznie, a nie tylko deklaratywnie reprezentują, pomagają i 
są z nami. My też dokonujemy cyklicznych analiz działań osób, które 
deklarowały pracę na rzecz zmiany ustawy z 16.12.2016r. Spotkanie w 
Katowicach miało jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Podziękowania dla 
tych, którzy są z nami, również i w tych gorszych chwilach oraz za stałą 
owocną współpracę. Podziękowanie wyrażone poprzez przyznanie: 

Honorowej Odznaki ZOW SEiRP Katowice Gabrieli Staneckiej 
Morawskiej, Michałowi Kamińskiemu.  

Odznaczenia „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” - Andrzejowi Rozenek, 
Andrzejowi Dziedzic 

Jeżeli komuś wydaje się, że to szczegółowy opis spotkania, to nic bardziej 
mylnego. To tylko zaproszenie do spotkania z tymi wszystkimi osobami. 
Spotkania poprzez materiał nagrany przez nieocenionego kolegę, Jacka 
Mykitę. Zapis konferencji odszukacie pod linkiem: 

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1438607936496909  

Wielkie podziękowania za sprawne zorganizowanie spotkania wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili na czele z Wiceprezeską ZOW SEiRP w 
Katowicach, Ewą Macek, która, jak zawsze, zapewniła odpowiednią 
atmosferę i sprawny przebieg spotkania. Wielkie podziękowania. 

Beata Wójcik, Rzecznik Prasowy ZOW SEiRP w Katowicach 
foto: Beata Wójcik, Ewa Stec 

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1438607936496909
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
16.07.2021 odbyło się Plenarne Posiedzenie ZW SEiRP w Rzeszowie 
zorganizowane jako zebranie roczne statutowe, dla uczczenia 30 rocznicy 
powołania Stowarzyszenia w skali kraju oraz 24 rocznicy na naszym 
terenie. Rangę wydarzenia uświetnili swoją obecnością Z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego mł. insp. Stanisław Sekuła oraz Prezes Zarządu 
Głównego Antoni Duda.  

Mirosław Pawełko, wiceprezes ZW wygłosił Sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia w 30-leciu, oraz w 2020r. Franciszek Rybczyński, 
Przewodniczący WKR przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za rok 
2020 i przedstawił rezultaty kontroli. Danuta Gwóźdź – skarbnik 
przedstawiła sprawozdanie z przepływu środków finansowych w roku 
2020 oraz plan finansowy na rok 2021. 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP, zabierając głos wyraził 
zadowolenie z obecności podkreślając wysoką ocenę Zarządu Głównego 
pracy i aktywności Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Relacjonując 
przebieg ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego w Płońsku w dniu 
25.06.2021 r. najistotniejszą sprawą jest wystąpienie Stowarzyszenia 
z Federacji Służb Mundurowych. Powód główny to kwestia finansowa. 
Federacja przyczyniła się do odpływu ze Stowarzyszenia środków 
z ubezpieczenia grupowego. Główny ciężar wszystkich kosztów 
związanych z walką w sądach ponosi Stowarzyszenie. Opłacamy 
prawników, którzy opracowują wzory pism procesowych, w ten sposób 
chcemy pomagać naszym emerytom w prowadzeniu spraw procesowych 
w sądach. Federacja nie uczestniczy w tych kosztach. Walczymy również 
z resortem o prawidłowe wypłacenie ekwiwalentów za urlopy. Dotyczy to 
bardzo dużej grupy osób i generuje duże kwoty, napotykamy ze strony 
resortu na poważne opory. Federacja nas w tym nie wspiera. 
Nagromadziło się dużo spornych problemów i to doprowadziło do 
rozpadu. 
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Jacek Mykita wyraził duże niezadowolenie z powodu wystąpienia 
Stowarzyszenia z Federacji. Uzasadniał, że Federacja wiele działa na 
rzecz emerytów w zakresie walki o przywrócenie świadczeń 
emerytalnych, działa wspólnie z Andrzejem Rozenkiem. Przedstawił 
informację o prowadzonych wspólnie z Federacją i p. Rozenkiem 
własnych dokonaniach w tym zakresie. 

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do dekoracji odznaczeniami. 
Odznakę „Za wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” otrzymali: Jerzy Filipek, 
Krzysztof Kadłuczko, Anna Bomba, Danuta Gwóźdź, dr Henryk Pietrzak, 
Marian Bileńki, Czesław Matuła i Gwidon Piotrowicz. Odznaczenia wręczył 
Prezes Zarządu Głównego Antoni Duda wraz z Prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego Janem Ruskiem. 

Józef Bąk, Przewodniczący NSZZ Policjantów wręczył przyznane przez 
Związek odznaczenia: Medal 100-lecia powołania Policji Państwowej 16 
osobom, Medal XXX-lecia NSZZ Policjantów 18 osobom. 

Marta Wytrwał i Danuta Płaza-Wojnak, przedstawicielki Rady Seniorów 
złożyły gratulacje z okazji jubileuszu życząc dalszej owocnej pracy. 
Podkreśliły, że łączy nas wspólny cel pracy dla ludzi starszych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji, wymagających wsparcia, czasem 
wystarczy przyjacielska rozmowa. Potrzebujemy ludzi o duszach 
społeczników. Na ręce Prezesa Jana Ruska przekazały list gratulacyjny 
oraz piękny bukiet róż. 

Po wyczerpaniu programu Prezes Jan Rusek zaprosił wszystkich na 
poczęstunek obiadowy i spotkanie towarzyskie. 

Autor: Jan Rusek 
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NEKROLOGI 
ZMARŁ PŁK W ST. SPOCZ. TADEUSZ STRZALIŃSKI 

W dniu 9 lipca 2021 roku zmarł w wieku 
87 lat płk Tadeusz Strzaliński, wieloletni 
Komendant Dzielnicy Warszawa Praga 
Południe a następnie Zastępca 
Dyrektora Biura do walki z 
Przestępstwami Gospodarczymi KGMO.  
Wieloletni członek Zarządu Koła 36 
SEiRP w Warszawie, życzliwy i uczynny 
kolega, pogodny człowiek, ceniony 
przełożony. 
Pogrzeb odbył się 15 lipca 2021 roku o 
godzinie 13.20 na Cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie. 

 
Cześć Jego Pamięci! 
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W 18. ROCZNICĘ ŚMIERCI SIERŻANTA 
GRZEGORZA ZAŁOGI … 

1 sierpnia 2021 roku w Będzinie odbyły się uroczystości poświęcona 
tragicznie zmarłemu na służbie sierżantowi Grzegorzowi Załodze. 
Pierwsza część uroczystości miała charakter świecki przed budynkiem 
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie przy ul. Gen. Bema 1, gdzie przy 
obelisku z tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Zaraz potem w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie 
odbyła się tradycyjna, uroczysta msza w intencji śp. sierż. Grzegorza 
Załogi oraz wszystkich policjantów, którzy zginęli na służbie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć o tym, że 18 lat temu z 9 na 10 sierpnia 
na trzeciej zmianie rozpoczął służbę sierż. Grzegorz Załoga, policjant 
służby patrolowo – interwencyjnej Komendy Powiatowej Policji w 
Będzinie. Była to jego ostatnia służba przed urlopem. Niestety, służby nie 
dokończył, urlopu nie rozpoczął. Około godziny 23-ej zgodnie z 
dyspozycją dyżurnego KPP w Będzinie udał się wraz z kolegą 
radiowozem na interwencję do jednego z mieszkań, gdzie sprawcy mieli 
dokonać napadu rabunkowego. Po zasięgnięciu informacji od 
pokrzywdzonego niezwłocznie udali się w pościg za sprawcami. Po 
krótkim czasie zlokalizowali uciekających dwóch sprawców, którzy w 
ciemności, w trudnym terenie rozbiegli się w różnych kierunkach. Sierżant 
Grzegorz Załoga pobiegł za jednym z uciekających przez nieużytki. 
Praktycznie nie widział uciekającego, słyszał jedynie szum i szelest 
porastającego teren różnego zielska. 

W pewnym momencie z kierunku uciekającego padł strzał. Sierż. 
Grzegorz Załoga trafiony kulą w głowę zginął na miejscu. Pozostawił w 
rozpaczy najbliższych, przyjaciół, kolegów ze służby. To tragiczne 
wydarzenie odbiło się echem w kraju i zagranicą. Młody człowiek, 
wzorowy policjant poświęcił Ojczyźnie wszystko co miał.  

Cześć Jego Pamięci! 
Uroczystości ku czci śp. sierż. Grzegorza Załogi i innych policjantów, 
którzy oddali życie podczas służby, organizowane przez miejscową 
Policję i Kościół odbywają się każdego roku w Będzinie. W tym roku w 
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uroczystości oprócz rodziny, przyjaciół, kolegów ze służby, licznie 
przybyłych mieszkańców Będzina udział wzięli m.in. parlamentarzyści; 
władze samorządowe miasta Będzina i powiatu będzińskiego; inspektor 
Dominik Łączyk, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w 
Katowicach; komendanci miejscy i powiatowi Policji, nadinspektor w st. 
spocz. Kazimierz Szwajcowski, były zastępca komendanta głównego 
Policji oraz byli komendanci Policji powiatu będzińskiego, w tym inspektor 
w st. spocz. Mieczysław Skowron, ówczesny przełożony sierż. Grzegorza 
Załogi. Obecna była kompania honorowa KWP w Katowicach oraz poczty 
sztandarowe. Emerytów i rencistów policyjnych reprezentowali, jak 
zawsze, Alina i Mieczysław Skowronowie. 

Tekst: Mieczysław Skowron 

Zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie. 
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OSTATNIE POŻEGNANIE KOLEGI 
ADAMA PODGÓRSKIEGO 

Z głębokim żalem informuję, że odszedł na wieczną wartę nasz wspaniały 
kolega, były członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEIRP Katowice 
Adam Podgórski. 
Przed kilku laty znany był w kraju z publikacji w Biuletynie Informacyjnym 
wydawanym w formie papierowej, występując bardzo aktywnie jako śląski 
rzecznik prasowy. Przybliżę jego sylwetkę, aby uzmysłowić jaką stratę 
poniosło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Adam Podgórski urodził się na Mazowszu, lecz młodość i dorosły wiek 
spędził na Śląsku w niebieskim mundurze jako funkcjonariusz ZOMO. 
Wielokrotnie brał czynny udział w akcjach pomocowych ludności np. przy 
zabezpieczeniu akcji gaśniczej pożaru w Kuźni Raciborskiej, 
zabezpieczenia akcji ratowniczej zasypanych górników kopalń w Zabrzu i 
Rudzie Śląskiej, akcji powodziowej ratowania ludzi i zabezpieczenia 
mienia powodzian w Raciborzu, czy też zabezpieczenia akcji 
odgruzowywania przy zawaleniu się budynków wskutek szkód górniczych 
w Siemianowicach Śląskich. Dla wrażliwej psychiki kolegi Adama, 
doznania milicyjnej służby miały wpływ na ukształtowanie jego 
zainteresowań ukierunkowanych na człowieka. Pokochał ludzi służby, 
pokochał ludzi węgla i stali oraz bez reszty oddał się środowisku, w którym 
żył i pracował. Zaczął pisać. W swoim dorobku ma wiele pozycji 
książkowych. Pisarz i dziennikarz. Łączył służbę oddając się pasji 
człowieka pióra. Był człowiekiem prawym, na wskroś rzetelnym i 
prawdziwym przyjacielem w mundurze milicyjnym, który służył ludziom w 
potrzebie. Pracowity, systematyczny, wytrwały i prostolinijny. Zawsze 
wiedział czego chce i patrząc wstecz myślał przede wszystkim o 
przyszłości. Ciągle łaknący wiedzy i nadążający za wymogami postępu. 
Jako emeryt policyjny nie potrafił być bezczynnym. Był ciągle aktywny w 
strukturach naszego Stowarzyszenia a także czynnym członkiem innych 
organizacji społecznych szczebla miejskiego, wojewódzkiego i krajowego. 
W 2008r zdobył drugą nagrodę wśród dziennikarzy społecznych w Polsce. 
Podczas konkursu Zarządu Głównego na najaktywniejszego rzecznika 
prasowego Stowarzyszenia, zdobył bezapelacyjnie palmę pierwszeństwa. 
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Podziwiałem Go i ceniłem za jasność umysłu oraz trzeźwą ocenę 
rzeczywistości. Wielokrotnie korzystałem z jego wiedzy, doświadczenia 
życiowego i konsultowałem wiele programów Zarządu Głównego SEiRP. 
Nie byłem w tym odosobniony, gdyż w 2012r Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka włączyła Adama Podgórskiego do prac monitorujących 
wolność mediów w Polsce. Był też stałym korespondentem jednego z 
największych portali społecznościowych w Polsce, gdzie m.in. publikował 
artykuły prasowe o Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
przysparzając nam sojuszników z zewnątrz. Współpraca nasza miała 
wymierne korzyści. Adam Podgórski dawał w swoich publikacjach 
wspaniałe rady, które nie wszyscy zauważali i wykorzystywali w praktyce. 
Ale są wyjątki np. Adam Podgórski apelował o wykorzystanie dobrego 
klimatu władz wokół polityki senioralnej i myśl ta zainspirowała kolegę 
Mieczysława Skowrona do działania, w efekcie czego jest on jednym z 
założycieli Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Polsce. 

Adam Podgórski życiodajną siłę czerpał z oparcia w rodzinie. Wraz z żoną 
Barbarą tworzyli zespół redaktorski, wspólnie pisali, wzajemnie się 
wspierali i uzupełniali. Na ręce Barbary Podgórskiej składam w imieniu 
koleżanek i kolegów kondolencje oraz zapewnienie, że pamięć o Adamie 
Podgórskim zawsze będzie nam towarzyszyła poprzez spuściznę w 
postaci dorobku literackiego jaki pozostawił. Jednocześnie składam na 
Pani ręce wyrazy współczucia dla całej rodziny po stracie najbliższej 
osoby. Środowisko emerytów policyjnych deklaruje wsparcie i pomocną 
dłoń. 

Adamie! Żegnamy Cię w niewymownym bólu po stracie bliskiego 
przyjaciela.  

Cześć Twej pamięci! 
Henryk Borowiński - honorowy prezes Zarządu Głównego, 21 sierpnia 
2021 rok. 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 

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

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

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

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

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

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

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

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Monika Tomczyk: 662 
167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%8
5pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
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Program "SEiRP 2019" 

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

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

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

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(135) 2020  

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

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

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

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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