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Od redaktora 
To już drugie wydanie Biuletynu Informacyjnego w wersji elektronicznej. Jak 
widać, wszystko można zmienić. Ta obecna forma pozwoliła zmienić układ 
przestrzeni czytelniczej. 
Przeprowadzone zostało „przewietrzenie” prezentowanego tekstu, dwie kolumny 
tekstu na stronie zamienione zostały na jedną. Pojawiły się ułatwiające lekturę 
hiperłącza, które po kliknięciu tytułu rozdziału w spisie treści, otwierają treść 
tego rozdziału.  
W celu dalszego podnoszenia funkcjonalności oraz poziomu informacyjnego tego 
publikatora proszę o uwagi oraz wskazówki. 
 
Życzę przyjemnej i lekkiej lektury. 
 

Redaktor 

                                                                                                                                                                            

  

Byli szefowie służb 
specjalnych, MSW, prawnicy 
oraz dziennikarze wzywają 

rząd do wstrzymania 
„dezubekizacji” 

„przynajmniej wobec osób 
chorych i w podeszłym 

wieku”. To reakcja na kolejne 
przypadki samobójstw i 
śmierci emerytowanych 
funkcjonariuszy, którym 
obniżono świadczenia
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Treść apelu: 

Warszawa 22 sierpnia 2017r. 

APEL BYŁYCH SZEFÓW MSW, SŁUŻB SPECJALNYCH, 
PRAWNIKÓW I DZIENNIKARZY 

Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny 
zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną”. 
Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem 
totalitarnym”), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, 
jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski. Ci, którzy 
pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, 
poniżej progu ubóstwa. Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z 
rodzinami. Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez 
Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz 
zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, 
prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej. 

Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija 
zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność 
zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach 
bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji 
oraz członkami rodzin, którzy często – jak np. rodziny oficerów wywiadu – nie 
wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy. Ustawa podważa zaufanie do 
państwa, dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się z zobowiązań 
podjętych wobec osób, które przeszły już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego 
stanu zmienić. Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, 
nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami” i podająca fałszywe 
kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń. Z informacji zebranych przez 
Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 
przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane 
przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu 
decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia. 
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W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie 
przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich 
strony. 

Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane 
regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych 
przepisów. 

Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne 
wzywamy do interwencji w tej sprawie. 

Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać 
wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej 
korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w 
podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na 
służbie funkcjonariuszu. Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie 
podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie 
na śmierć. 

Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, 
że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów 
oraz ich rodziny. Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza 
może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na 
wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w 
konsekwencji – dystansowanie się do niego i osłabianie go. Politykom władzy, 
tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to 
nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć 
Wy. 

Paweł Białek – wiceszef ABW 2007-12 
Krzysztof Bondaryk- szef ABW 2007-14 
Wojciech Brochwicz- prawnik 
Marek Chmaj- prawnik 
Zdzisław Czarnecki- szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 
Wojciech Czuchnowski- dziennikarz 
Zbigniew Ćwiąkalski – prawnik 
Marek Dukaczewski- b. szef WSI 
Krzysztof Dusza – wiceszef SKW 2007-15 
Henryk Jasik – szef wywiadu UOP 1990-95 
Jacek Kondracki – prawnik 
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Andrzej Kratiuk -prawnik 
Andrzej Milczanowski – szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95 
Piotr Niemczyk – szef Zarządu Wywiadu UOP 
Janusz Nosek- szef SKW 2008-12 
Jan Ordyński- dziennikarz 
Piotr Pytlakowski- dziennikarz 
Adam Rapacki- b. szef CBŚ 
Andrzej Rozenek- dziennikarz 
Waldemar Skrzypczak – b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13 
Piotr Stasiński- dziennikarz 
Jan Widacki- prawnik 
Paweł Wojtunik- b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15 
Rober Zieliński – dziennikarz 
Jacek Żakowski- dziennikarz 
Edyta Żemła- dziennikarka 
 

INTERPELACJA NR 15361 
do Ministra spraw wewnętrznych i administracji 

w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
Zgłaszający: Marek Sowa, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa 
Lieder, Radosław Lubczyk, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Piotr 
Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard Petru, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, 
Joanna Schmidt, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, 
Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński 

Data wpływu, 07-09-2017 

Data wysłania, 12-09-2017 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa: O zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby 
wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży 
granicznej, biura ochrony rządu, państwowej straży pożarnej i służby 
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więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwana potocznie „Ustawą 
dezubekizacyjną”. 

Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego 
ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent 
rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 
stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 
1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji 
wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu 
wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, 
biura ochrony rządu, państwowej straży pożarnej i służby więziennej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.). 

W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz 
ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach 
bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostaną drastycznie 
obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach 
pracowali potem dla wolnej Polski.  

Przyjęta przez rząd i podpisana przez Prezydenta RP „ustawa dezubekizacyjna” 
okazała się niezwykle krzywdzącym i niesprawiedliwym aktem prawnym, który 
budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i 
zasadami sprawiedliwości społecznej. Ustawa ta uderza i na równi traktuje osoby, 
które w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracowały nawet jednego dnia, a 
w tamtym czasie odbywały zasadniczą służbę wojskową lub kończyły szkoły 
oficerskie oraz osoby, które nie były przedstawicielami aparatu represji, a jedynie 
zwykłymi pracownikami biurowymi. 

W ostatnim czasie, niemal codziennie media informują o przypadkach 
konkretnych osób, którym zabrano znaczną cześć emerytury lub renty. Historia 
95-letniego Powstańca Warszawskiego, pracującego w szpitalu, samobójstwa, 
zawały czy udary spowodowane bezlitosnym prawem, przyjętym przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości bulwersują opinię publiczną. Trudno nie odnieść 
wrażenia, że PiS kierując się chęcią zemsty nad konkretnymi osobami, stworzył 
prawo, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie dziwi więc, że wiele osób czuje 
ogromne rozgoryczenie i skrajną niesprawiedliwość, bowiem, pomimo że z 
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poświęceniem pracowali na rzecz wolnej Polski, zostali zaklasyfikowani jako 
zbrodniarze i funkcjonariusze SB. 

W związku z powyższym zawracam się do Pana Ministra z następującymi 
pytaniami: 

1) Ile przypadków zgonów, będących wynikiem samobójstw, zawałów i udarów 
dotyczy osób, którym odebrano świadczenie emerytalne/rentowe wynikające 
z powyższej ustawy?  

2) Czy autorzy projektu ustawy, a potem ustawodawca, wzięli pod uwagę to, że 
skutki ustawy w większości godzą w ludzi, w podeszłym wieku, często osoby 
schorowane lub inwalidów? 

3) Ile osób zostało objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną? 

4) Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa 
do 1 roku czasu? 

5) Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa 
od 1 roku do 3 lat? 

6) Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa 
od 3 do 5 lat? 

7) Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa 
od 5 do 10 lat? 

8) Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, SG, BOR, PSP i SW od 10 do 15 lat? 

9) Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, SG, BOR, PSP i SW od 15 do 20 lat? 

10) Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, SG, BOR, PSP i SW powyżej 20 lat? 

Według jakiego klucza cywilne i wojskowe instytucje oraz formacje zostały 
uznane za organy totalitarnego państwa? Z kim konsultowano treść listy tych 
instytucji? Jaka jest gwarancja, że lista została sporządzona w sposób rzetelny, 
bez intencji politycznych? 

Ponieważ w polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada domniemania 
niewinności, to na jakiej podstawie prawnej w ustawie został umieszczony zapis 
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art. 15c pkt 5 w brzmieniu: „PRZEPISÓW UST. 1–3 NIE STOSUJE SIĘ, 
JEŻELI OSOBA, O KTÓREJ MOWA W TYCH PRZEPISACH, 
UDOWODNI, ŻE PRZED ROKIEM 1990, BEZ WIEDZY 
PRZEŁOŻONYCH, PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ I CZYNNIE 
WSPIERAŁA OSOBY LUB ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ 
NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO”? Czy to nie na organach 
państwa ciąży obowiązek udowodnienia, iż dana osoba dopuściła się czynów 
przeciwko narodowi polskiemu? Od kiedy to obywatel ma obowiązek 
udowadniania swojej niewinności? 

W związku z faktem, że ustawa naraża Polskę na szereg postępowań przed sądami 
powszechnymi, a także w instytucjach międzynarodowych, proszę o informację 
na jakie konsekwencje prawne i finansowe może być narażona Polska, w wyniku 
tych postepowań?  

Czy MSWiA dysponuje analizami w tym zakresie? Jeśli tak, to proszę o ich 
udostępnienie. 

Czy Ministerstwo zamierza dokonać korekty przepisów w/w ustawy, tak aby nie 
dotykały one osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin 
pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu, dla 
których odebranie przywilejów oznacza niejednokrotnie śmierć? 

Z wyrazami szacunku 
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI 
PRZYGOTOWAWCZYCH W ZAKRESIE 

DOKUMENTACJI KONIECZNEJ DO ODWOŁANIA 
Blisko dwumiesięczny okres, który upłynął od wydania przez Dyrektora ZER 
MSW pierwszych decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych na 
podstawie tzw. ustawy represyjnej, jak również kontakty z emerytami i rencistami 
dotkniętymi tą regulacją, umożliwia Kancelarii sformułowanie pewnych 
wskazówek ogólnych dotyczących czynności przygotowawczych, które powinny 
podjąć osoby uposażone w zakresie gromadzenia dokumentacji koniecznej do 
odwołania.  

Pierwszym krokiem mającym na celu należyte przygotowanie środka 
odwoławczego jest skompletowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu służby 
odwołującego się przed 1990r., a w odniesieniu do osób kontynuujących pracę po 
1990r., również w zakresie odnoszącym się do tego okresu. Powyższą 
dokumentację można uzyskać odpowiednio w Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz w Archiwach właściwych miejscowo Komend Wojewódzkich 
Policji (Komendy Stołecznej Policji). Podkreślić należy, że dokumentacja ta 
może być wykorzystana nie tylko na potrzeby sporządzania odwołania od decyzji 
obniżającej świadczenie, ale również do wniosku w trybie art. 8a tzw. ustawy 
represyjnej, to jest do wniosku o wyłączenie spod stosowania przepisów ustawy 
o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 

W przypadku osób, które zostały dotknięte obniżeniem świadczeń na podstawie 
regulacji z 2009r., nieodzownym elementem odwołania będzie wyeksponowanie 
tego faktu, w szczególności poprzez załączenie kopii wydanej wówczas decyzji 
emerytalno-rentowej. 

Jednoznaczne brzmienie przepisów ustawy sprawia, że decyzja o obniżeniu 
świadczenia jest wykonalna z dniem 1 października br., niezależnie od faktu 
wniesienia odwołania. Wbrew niektórym wzorom odwołań dostępnym w 
Internecie, nie można wstrzymać wykonania takiej decyzji poprzez 
zabezpieczenie roszczenia odwołującego się. Po pierwsze, zgodnie z kodeksem 
postępowania cywilnego, niemożliwym jest zabezpieczenie roszczeń 
przysługujących wobec Skarbu Państwa. Po drugie, brak jest przepisu 
szczególnego, który umożliwiałby dokonanie takiego rodzaju zabezpieczenia 
poprzez nakazanie wypłaty świadczeniach emerytalno-rentowych. 
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Niezależnie od powyższego, z uwagi na potencjalny brak zgodności z 
Konstytucją RP przepisów ustawy represyjnej mówiącej o natychmiastowej 
wykonalności decyzji obniżających świadczenia, Kancelaria zaleca 
formułowanie wniosków o wstrzymanie ich wykonania w żądaniu odwołania. 
Cennym uzupełnieniem argumentacji w tym zakresie będzie wskazanie sytuacji 
osobistej emerytowanego funkcjonariusza – dokumentacji medycznej 
określającej stan zdrowia bądź wydatki na leczenie, zobowiązań majątkowych w 
postaci kredytów czy pożyczek, innych zobowiązań np. alimentów zasądzonych 
wyrokami sądów. Powyższe dokumenty będą służyły uprawdopodobnieniu 
zmian jakie wywoła obniżenie świadczenia w majątku osoby odwołującej się od 
decyzji. 

radca prawny Dawid Sokołowski 
adwokat Maciej Kostecki 

Zastrzeżenie: żadna z powyższych informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie 
stanowi wyczerpującej porady bądź opinii prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem 
szczegółowych porad prawnych bądź pomocy prawnej w zakresie wniesienia odwołania od 
decyzji emerytalno-rentowej powinny zwrócić się do dowolnie wybranego przez siebie adwokata 
lub radcy prawnego celem uzyskania stosownych konsultacji. 
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ODPOWIEDŹ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
NA WNIOSKI PREZYDENTA FSSM RP Z DNIA 

17.03.2017 R. W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 
16 GRUDNIA 2017 

Z uwagi na obszerną zawartość dokumentu, z treścią odpowiedzi można zapoznać się 
na stronie www.seirp.pl. Poniżej link: 

http://www.seirp.pl/odpowiedz-mswia-na-wniosek-fssm-z-17_03_2017  

WP Opinie 

 
EWA KOSZOWSKA 
28-08-2017 (11:28) 
 
 

GEN. ADAM RAPACKI  
O USTAWIE DEZUBEKIZACYJNEJ 

„to jest absolutnie nieuczciwe i niehumanitarne” 

http://www.seirp.pl/
http://www.seirp.pl/odpowiedz-mswia-na-wniosek-fssm-z-17_03_2017
https://opinie.wp.pl/autor/ewa-koszowska/6014228127830657
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Gen. Adam Rapacki krytykuje ustawę dezubekizacyjną - (East News, fot.: Lech-
Gawuc/Reporter) 

Ustawa zawiera wiele elementów nielogicznych, prowadzi do takich 
absurdalnych sytuacji, że pierwszy Komendant Główny Policji, generał, 
milicjant, policjant, który całe życie poświęcił Polsce, który tworzył współczesną 
policję, będzie miał niższą emeryturę niż zabójca księdza Jerzego Popiełuszki. I 
przeciwko temu protestujemy, to jest absolutnie nieuczciwe, niehumanitarne - 
mówi gen. Adam Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych, w rozmowie 
z Ewą Koszowską. 

Ewa Koszowska: Podpisał się pan pod apelem w sprawie ofiar "ustawy 
dezubekizacyjnej". Dlaczego? 

Gen. Adam Rapacki: Ta ustawa jest nielogiczna, niesprawiedliwa i niezgodna z 
jakimikolwiek normami prawa. UB skończyło się w 1956 roku, a więc ci 
funkcjonariusze, którzy byli w UB już nie żyją, a jeśli żyją - mają ponad 90 lat. 
Służba Bezpieczeństwa i aparat bezpieczeństwa z czasów PRL był już rozliczany. 
W 1990 roku odbyła się weryfikacja. Ci funkcjonariusze, którzy walczyli z 
opozycją, nie przeszli jej i odeszli do cywila. Warto przypomnieć, że weryfikację 
prowadziły komisje złożone z opozycjonistów Solidarności. 

W 2009 roku PO obniżyła wysokość emerytur funkcjonariuszom służącym w 
aparacie bezpieczeństwa PRL. Za okres służby w tamtym okresie, czyli do roku 
90, zamiast 2,6 proc. za każdy rok służby, policzono 0,7 proc., czyli tyle, ile liczy 
się skazanemu przebywającemu w zakładzie karnym. Natomiast ustawa z 16 
grudnia 2016 roku poszła tak szeroko, że obniża emerytury wszystkim, którzy 
przez choćby jeden dzień służyli na rzecz "totalitarnego państwa". Polska po 1956 
roku na pewno nie była totalitarnym państwem! 

Obniżono emerytury i dotknięto bardzo szerokiego kręgu podmiotów... 

Tak, ta ustawa dotyka ponad 50 tysięcy ludzi, często takich, którzy w ogóle nie 
mieli nic wspólnego w walką z opozycją np. żołnierzy z granicznych placówek 
kontrolnych, zarząd zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy BOR-
u, którzy zajmowali się wyłącznie ochroną VIP-ów, lekarzy, sportowców, 
informatyków, łącznościowców, którzy byli na etatach MSW, nawet słuchaczy 
szkół resortowych. Najwięcej stracą ci, którzy w 1990 roku pozytywnie przeszli 
weryfikację i podjęli służbę często z narażeniem życia w wolnej Polsce. 
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Kilka dni temu mogliśmy przeczytać wstrząsający list 95-letniego powstańca, 
którego "ustawa dezubekizacyjna" także objęła. 

 

Nie wiem, czy PiS ma świadomość, że ten 95-letni powstaniec warszawski jest 
objęty tą ustawą. Pan minister Mariusz Błaszczak albo nie zna ustawy, albo mówi 
nieprawdę, twierdząc, że ona jego nie dotyczy. Ona go dotyczy! I pan minister 
nie ma w ustawie zapisanej furtki, dzięki której mógłby ułaskawić tego 
powstańca. Art. 8a ustawy mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
minister może wyłączyć stosowanie ustawy ze względu na krótkotrwałą służbę 
przed 1990 rokiem i rzetelne wykonywanie zadań po 12 września 1989 roku w 
szczególności z narażeniem zdrowia i życia. Obawiam się, że ten zacny człowiek 
i wielu innych z tej możliwości nie będzie mogło skorzystać. 

Nieuczciwym jest, że ta ustawa dotyczy funkcjonariuszy pozytywnie 
zweryfikowanych w 1990 roku, którzy później przeszli do służby w policji, straży 
granicznej, służb specjalnych, do wywiadu. Uwierzyli Państwu Polskiemu, 
wiernie służyli Polakom, a dzisiaj odbiera się im emerytury. Gdyby wiedzieli, 
odeszliby do cywila i wypracowali znacznie wyższe emerytury. 

Pana ustawa nie dotyczy? 

Tak, ta ustawa mnie nie obejmuje, ale nie mogę stać obojętnie, kiedy dzieje się 
krzywda uczciwym ludziom. Ona dotyczy wielu moich kolegów, podwładnych, 
których namawiałem do służby w pionie do walki z zorganizowaną 
przestępczością (dzisiejszy CBŚP). W latach 90-tych i później, ramię w ramię 
walczyliśmy z najniebezpieczniejszymi grupami przestępczymi, ryzykowaliśmy 
życiem, ta służba była naszą pasją. Wczoraj zadzwonił do mnie jeden z nich: 
"Szefie, poradź coś, bo dostałem decyzję: 1500 zł. Na lekarstwa mi nie 
wystarczy...". Dzisiaj ma pierwszą grupę inwalidzką w związku ze służbą. 
Uważa, że to może być skutek napromieniowania, jakiemu uległ w operacjach 
specjalnych związanych z przejęciem materiałów radioaktywnych. I dzisiaj temu 
człowiekowi obniża się rentę inwalidzką. To jest nieuczciwe i niemoralne. 

Ministrowie chyba nie wiedzą, że odbierają emerytury olimpijczykom, którzy 
ćwiczyli w klubach gwardyjskich, a byli na etatach mundurowych w MSW. 
Zdobywali dla Polski medale, wszyscy cieszyliśmy się ich sukcesami, a teraz 
obejmie ich ta nieszczęsna ustawa. To dotyka całej armii uczciwych ludzi, którzy 

https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
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wiernie służyli Polsce. Dokucza się nawet rodzinom, wdowom po poległych, 
dzieciom. 

W Komendzie Głównej Policji jest tablica z nazwiskami policjantów poległych 
na służbie. Jest na niej kilka nazwisk policjantów, którzy polegli na służbie, a 
będą objęci tą ustawą. Ich dzieciom pan minister odbierze renty rodzinne. To jest 
z nieprzyzwoite i nieludzkie. Autorzy ustawy nawet nie wiedzą, co zrobili tym 
bezprawnym aktem. 

Mówiliście o tym posłom PiS? 

Rozmawialiśmy z kilkoma posłami partii rządzącej. Tłumaczą, że nie wiedzieli. 
Milczenie władzy, czy wypowiadane zdania, że ustawa jest dobra, są szokujące. 
Warto podkreślić, że emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
już obniżono w 2009 roku. Średnia emerytura tych funkcjonariuszy wynosi 2100 
zł. A teraz te emerytury będą się mieściły w widełkach od 800 zł do 1700 zł netto 
(nie więcej niż 1700 zł). Ta ustawa zawiera wiele elementów nielogicznych. 
Prowadzi do takich absurdalnych sytuacji, że pierwszy Komendant Główny 
Policji, generał, milicjant, policjant, który całe życie poświęcił Polsce, który 
tworzył współczesną policję, będzie miał niższą emeryturę niż zabójca księdza 
Jerzego Popiełuszki. I przeciwko temu protestujemy, to jest absolutnie 
nieuczciwe, niehumanitarne. 

A po drugie ta ustawa jest niezgodna z konstytucją i podstawowymi zasadami 
prawa. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, rozszerza odpowiedzialność na 
członków rodziny, karze po raz kolejny za to samo - tylko za co? Skazuje ludzi 
na dożywocie bez udowodnienia winy, odbiera prawa nabyte, podważa zaufanie 
obywateli do państwa. 

Doszło już do 13 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą? 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP monitoruje zdarzenia 
wynikające z uchwalenia tej represyjnej ustawy. Mamy udokumentowane 
przypadki samobójstw, zawałów serca czy udarów, które nastąpiły po otrzymaniu 
decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia. To są ludzie z różnych formacji: służb 
granicznych, policjanci, służb specjalnych. O tych ofiarach trzeba mówić, by ci, 
którzy tę ustawę forsowali wiedzieli jakie są tego konsekwencje. Jeżeli twórcy 
ustawy mówią, że są chrześcijanami, to niech sobie przypomną ósme przykazanie 
Boskie. Żyjemy już ponad 27 lat w wolnej Polsce i politycy winni skupić się na 
tym, aby Polakom żyło się lepiej, a nie rozdrapywać stare rany, dzielić 

https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
https://wiadomosci.wp.pl/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-6143810908092545c
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społeczeństwo. Te podziały osłabiają pozycję Polski i mogą doprowadzić do 
poważnych konfliktów. 

Ofiar może być więcej? 

Niestety, tak. Federacja i wszystkie organizacje emeryckie, próbują organizować 
jakąś pomoc dla tych ludzi - często już starszych. Sprawdzają, w jakiej są sytuacji 
i czy sobie sami poradzą. Wiele osób, które odeszło na emeryturę w ostatnich 
latach wzięło kredyty, kupili mieszkania i teraz nie dadzą rady spłacać tych 
kredytów. Być może pojawią się pozwy przeciwko parlamentarzystom 
głosującym za tą ustawą, bo to jest przyczyna utraty zdolności kredytowej. 
Organizujemy wzajemną samopomoc w środowisku. Podpowiadamy, doradzamy 
i tam, gdzie jest to możliwe, zapobiegamy próbom samobójczym. 

Mariusz Błaszczak nazywa tę ustawę "aktem sprawiedliwości społecznej". 
Apel ma go przekonać, że jest inaczej? 

Myślę, że on nie zmieni zdania. Ale trzeba odkłamać mit tej ustawy, trzeba mówić 
prawdę. W środę udzieliłem 15-minutowego wywiadu dla TVP. Niestety, na 
antenie wyemitowano jedno zdanie, w którym mówiłem, że to jest zemsta. A nie 
puszczono tego, że ta ustawa jest głupia i nielogiczna. A przecież dokładnie 
argumentuję, dlaczego jest głupia i nielogiczna. W mediach publicznych nie ma 
rzetelnej debaty. 

Niech pan minister Błaszczak usiądzie do stołu z przedstawicielami środowiska 
emerytów mundurowych i publicznie, w świetle kamer porozmawia o tej ustawie. 
I zobaczymy, kto ma rację. 

Czego się pan spodziewał udzielając wywiadu TVP? 

Ten wywiad był specyficzny. Na pytania dziennikarki odpowiedziałem potokiem 
zdań. Pomyślałem, że będą mieć kłopot z wycięciem czegokolwiek. Może uda się 
uniknąć propagandy. Zależało mi, by ludzie dowiedzieli się, jak najwięcej o tej 
ustawie, a nie tylko to, co mówią posłowie z PiS-u. To poszedł przekaz, że gen. 
Rapacki broni UB-ków i wycięte słowa, że to jest akt zemsty. A 15 minut 
merytorycznych uzasadnień, dlaczego ta ustawa jest zła, nie puszczono! 

Pierwotny projekt ustawy, który widniał na stronie MSWiA był inny. W tym 
pierwszym obniżenie emerytur miało nie dotknąć funkcjonariuszy SB, 
którzy przeszli weryfikację i pracowali w służbach III RP. 
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Proces procedowania nad tą ustawą jest zupełnie niezgodny z jakimikolwiek 
przepisami, bo procedowano inny kształt ustawy a w ostatnim momencie na 
komisji sejmowej zmieniono fundamentalne zasady, decydujące o kształcie tej 
ustawy. Mariusz Błaszczak konsultował z zainteresowanymi inny projekt, a inny 
przedstawiono na końcowym etapie procedowania w Sejmie. To, co wyszło, w 
ogóle nie było z nikim konsultowane, tylko przyjęto głosami PiS-u w sali 
kolumnowej, nie wiadomo w jakim trybie i dzisiaj następuje tego realizacja. 

Swój apel skierowaliście także do księży. Dlaczego? 

Bo Kościół katolicki ma spory wpływ na rządzących. I ten apel został skierowany 
do księży po to, żeby odkłamać forsowaną narrację, wywołać refleksję, czy to jest 
dobra ustawa czy nie. Uważam, że trzeba patrzeć w przyszłość, myśleć i robić dla 
Polski wszystko, żeby się rozwijała szybciej, była silniejszym i bezpieczniejszym 
państwem. Nie wolno cofać się, dzielić Polaków, bo to może doprowadzić do 
konfliktów społecznych, do powstania rodzimego terroryzmu. 

A jak ocenia pan reformę MSWiA, zgodnie z którą policjanci, którzy 
zaczynali służbę przed 1989 r. nie mogą już pełnić funkcji kierowniczych? 

Nie tylko funkcji kierowniczych, ale zwolniono prawie wszystkich, nawet na 
szczeblach wykonawczych, którzy zaczynali służbę przed 1990 rokiem. Trudno 
to nazwać reformą. Uważam, że jest to absolutna głupota i gigantyczne 
marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Mamy jedną z najmłodszych policji, 
najmłodsze służby specjalne, a doświadczenia nie da się niczym zastąpić. 
Doświadczenie zdobywa się w boju, najlepiej uczyć się na cudzych błędach, 
wyciągać z nich wnioski, żeby samemu podobnych nie popełnić. Jeżeli policjanci 
uczciwie służyli i chcieli dalej pracować, to nie ma znaczenia w jakim okresie 
zaczynali. Oni przed ‘89 często byli uczciwsi niż ci, którzy zostali przyjęci w 
nowych realiach. I za te wszystkie współczesne wpadki, o których ostatnio 
słyszymy, nie są odpowiedzialni policjanci zatrudnieni przed 1990 rokiem. 
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DODATKOWO ZGŁOSZONE KANCELARIE PRAWNE 
DEKLARUJĄCE GOTOWOŚĆ DO PROWADZENIA 

INDYWIDUALNYCH SPRAW POKRZYWDZONYCH 
EMERYTÓW I RENCISTÓW 

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski 
ul. 3-go Maja 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) 
oddział Warszawa: ul. Wronia 45/175, 
telefony: (32) 764-15-80 oraz 788-708-326 
e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu 
strona www: www.opieka-prawna.eu 

 

mailto:kancelaria@opieka-prawna.eu
http://www.opieka-prawna.eu/
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP 
Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w dniu 13.06.2017 roku w siedzibie w 

Warszawie 
W dniu 13 czerwca 2017 roku, w siedzibie przy ul. Domaniewskiej w 

Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Wzięło w nim 
udział 25 na 27 członków oraz zaproszeni goście, w tym: Dawid Sokołowski i 
Maciej Kostecki z Kancelarii Prawnej Sokołowski i Partnerzy, Nina Rubin – 
Dyrektor Generalny II Stopnia i Beata Ewertowska – Dyrektor firmy EuCO, tj. 
Europejskiego Centrum Odszkodowań SA. 

Prezes Antoni Duda, zgodnie z Porządkiem obrad, powitał przybyłych, a 
następnie przedstawił nowy skład Biura po zmianach: szefową Monikę Kazula 
oraz Katarzynę Chodorowską – księgową. Po głosowaniu nad zmienionym 
Porządkiem posiedzenia ZG, omówiono i przedyskutowano Protokół z Ustronia 
oraz omówiono posiedzenie Prezydium z dnia 27 maja 2017 roku. 
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W następnej kolejności Monika Kazula i Zdzisław Bartula przedstawili Roczne 
Sprawozdanie z Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a zaraz po tym miała miejsce 
prezentacja kandydata na Przewodniczącego OPP – Pawła Masłowskiego z Włocławka, 
w tym autoprezentacja. Prezes Antoni Duda złożył wniosek formalny z rekomendacją 
Pawła Masłowskiego na Przewodniczącego OPP, który Uchwałą został wybrany na tę 
funkcję.  
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Sprawozdanie finansowe przedstawiła Katarzyna Chodorowska – księgowa oraz 
Zdzisław Bartula. 

Uchwałą przyjęto Sprawozdanie finansowe (Bilans), a także podjęto 
Uchwałę o przeznaczeniu zysku z 2016 roku na cele statutowe.  

Po krótkiej przerwie głos zabrali Dawid Sokołowski i Maciej Kostecki. 
Mówili nt. trybu działań podejmowanych w zakresie ustawy represyjnej, o 
procedurze przygotowania się do trybu odwoławczego w związku z wydawanymi 
decyzjami obniżającymi świadczenia emerytalno-rentowe, zbieraniu materiałów 
dowodowych, itp., a także o współpracy i obsłudze prawnej Stowarzyszenia. 

W następnej kolejności głos zabrały Nina Rubin i Beata Ewertowska, 
które przedstawiły zakres działania Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., 
które wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu 
należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a także prowadzi w 
imieniu poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich negocjacje z 
Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wypłaty odszkodowań lub innych 
świadczeń na drodze przedsądowej. Wykazały możliwość współpracy z 
emerytowanymi funkcjonariuszami, ponieważ możliwe jest podjęcie pracy 



24 

 

Biuletyn informacyjny nr 3 (64) 2017 

niezależnie od wieku w charakterze agenta. Odpowiedzialnym za współpracę z 
EuCO, z ramienia Prezydium, jest Zdzisław Pietryka. 

Zdzisław Bartula przedstawił Informację o realizacji budżetu za 5 
miesięcy, a następnie przedstawił Projekt uchwały o dofinansowaniu 
przedsięwzięć organizowanych przez struktury SEiRP w sprawie przyznania 
pomocy i dotacji: 

− Zarządowi Okręgowemu SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim na organizację 
odsłonięcia obelisku pamięci; 

− Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Rzeszowie na promocje książki 
emeryta policyjnego Bronisłąwa Buniowskiego; 

− Januszowi Jastrzębskiemu, redaktorowi Biuletynu Informacyjnego, na 
promocję książki pt. „Kołtuny”; 

− Zarządowi Okręgowemu SEiRP w Pile na organizację zawodów 
strzeleckich; 

− Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Bydgoszczy o dofinansowanie do 
sztandaru dla KPP w Chełmnie, który zostanie wręczony podczas 
wojewódzkiego Święta Policji w Chełmnie w dniu 14 lipca b.r. 

Po krótkich wypowiedziach uzasadniających powyższe przedsięwzięcia 
Uchwała została przyjęta. 

Kolejna przyjętą Uchwałą była Uchwała o powierzeniu funkcji Skarbnika 
Zdzisławowi Bartuli. 

Następnym punktem obrad była informacja Przewodniczącego GKR, Józefa 
Piaseckiego o realizacji uchwał podjętych w sprawie Kół SEiRP w Zgierzu i 
Sieradzu. 

Leszek Orkisz przedstawił Plan pracy Komisji Prawno-Statutowej nad 
Statutem Stowarzyszenia. 
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Janusz Dagow przedstawił możliwość podjęcia pracy z międzynarodową 
wypożyczalnią Hertz, której przedstawicielem na Polskę jest Motorent Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 34. Praca, na umowę zlecenie, 
polega na obsłudze klienta w zakresie wynajmu samochodu, relokacji auta z 
miejsca do miejsca. 

Posiedzenie zakończyło się późnym popołudniem po omówieniu jeszcze 
wielu spraw bieżących. 

 

Piotr Styczyński 
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG SEIRP 

W dniu 22 września 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego SEiRP w 
Warszawie, odbyło się posiedzenie jego Prezydium. 
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Członkowie zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Prezydium odbytego w dniu 27.05.2017 roku oraz rozliczyli się z realizacji jego 
postanowień. 

Swoją Decyzją postanowiło przyznać pomoc finansową w siedmiu na 
osiem wnioskowanych przypadkach przez Komisję OPP. Zapoznano się z 
przebiegiem prac nad Statutem SEiRP, propozycjami zmian Statutu FSSM RP 
oraz stanem prac nad opracowaniem regulaminów zatwierdzanych przez Zjazd, a 
dot. m.in. przyznawania odznaczeń, Głównej Komisji Rewizyjnej. 
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Na podstawie informacji o sytuacji finansowej Stowarzyszenia można 
stwierdzić, że sytuacja finansowa Stowarzyszenia nie jest zła. 

Zapoznano się z przedsięwzięciami Federacji dot. ustawy represyjnej, w 
chwili obecnej jest oczekiwanie na zarejestrowanie Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej u Marszałka Sejmu. 

Przygotowano tematykę posiedzenia Zarządu Głównego, które odbędzie 
się 26-27 października br. w miejscowości Gołaszewo. Podjęto Decyzję o 
wyróżnieniu nagrodami finansowymi trzech najbardziej aktywnych w działalność 
na rzecz SEiRP Prezesów ZW/ZO. 

 

Piotr Styczyński 
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KOMISJA PRAWNO – STATUTOWA ZG SEIRP 
Koleżanki i Koledzy, 

Na stronie internetowej ZO SEiRP w Słupsku rozpoczęliśmy w zakładce 
"Ustawa dezubekizacyjna 2016" lokowanie podstawowych dokumentów 
niezbędnych do zaskarżania decyzji ZER-u. Informacje będą systematycznie 
uzupełniane przez kolegę Henryka Z.- administratora strony (Wiceprezesa ZO). 
Znajdziecie tam: adresy Kancelarii Prawnych, wzory pozwów, kilkanaście opinii 
prawnych (także nie publikowanych dotąd np. dr. R. Bednarka zamówioną przez 
Kancelarie Sejmu dot. nielegalności obrad w dniu 16.12.2016 r - zablokowana do 
publikacji PRZEZ MARSZAŁKA SEJMU), zasady postępowania w zakresie art. 
8 a, skargi o ochronę dóbr osobistych, treść aktów prawnych, postępowanie 
międzynarodowe itd. Dokumenty skargowe w formacie edytowalnym - można je 
wypełniać i zmieniać na komputerze. Usunięto drobne błędy z wzorów FSSM. 

Leszek Orkisz 

http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=823 

 

OPINIE PRAWNE PRZYGOTOWANE DLA 
ŁĄCZNOŚCIOWCÓW NA ZLECENIE SEIRP 

dr hab. Anna Rakowska-Trela Łódź, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: 
Ocena zgodności z Konstytucją RP uznania w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. 
Zarządu Łączności, za jednostkę wykonującą czynności operacyjno-techniczne 
niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, a przez to za jednostkę, w której 
służba była „służbą na rzecz totalitarnego państwa” 
 
dr Justyna Bieda, Kancelaria Adwokacka, Łódź: 
zagadnienie prawne czy realizowane, w latach 1984-1990, przez funkcjonariuszy 
Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jego odpowiedników 
terenowych czynności służbowe były czynnościami operacyjno-technicznymi 
niezbędnymi w działalności Służby Bezpieczeństwa o których mowa w art. 13 b ust.1 
pkt 5 lit d ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
 
Uwaga, 
treści wymienionych wyżej opinii, z uwagi na ich obszerność, dostępne są na stronie 
internetowej Zarządu Głównego, www.seirp.pl  

http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=823
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/dr%20J.Bieda.%20Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper.tech.%2024.07.2017%201%2C20%20MB.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/dr%20J.Bieda.%20Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper.tech.%2024.07.2017%201%2C20%20MB.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/dr%20J.Bieda.%20Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper.tech.%2024.07.2017%201%2C20%20MB.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/dr%20J.Bieda.%20Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper.tech.%2024.07.2017%201%2C20%20MB.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/dr%20J.Bieda.%20Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper.tech.%2024.07.2017%201%2C20%20MB.pdf
http://www.seirp.pl/
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WYWIAD Z I WICEPREZESEM ZG,  
ZDZISŁAWEM BARTULĄ 

Policja na usługach rządzącej partii? 

… przestrzegamy obecnych policjantów, aby kiedyś nie obudzili się bez emerytur. Aby 
nie było, że za służbę w czasach PiS odebrano im świadczenia. 

Link: 

http://natemat.pl/211681,nie-chce-isc-pod-palac-ochraniac-miesiecznice-ale-jest-
rozkaz-policjanci-coraz-mocniej-rozdarci-wewnetrznie 

 

"Nie chcę iść pod Pałac ochraniać miesięcznicę, ale rozkaz to rozkaz". 
Policjanci coraz mocniej rozdarci wewnętrznie 

Policja na usługach rządzącej partii? Mundurowi nie mają wyboru nawet, gdy nie podobają się im 
posunięcia posłów Jarosława Kaczyńskiego. Coraz bardziej rozdarci między sumieniem, a 
mundurem.  

Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta 

http://natemat.pl/211681,nie-chce-isc-pod-palac-ochraniac-miesiecznice-ale-jest-rozkaz-policjanci-coraz-mocniej-rozdarci-wewnetrznie
http://natemat.pl/211681,nie-chce-isc-pod-palac-ochraniac-miesiecznice-ale-jest-rozkaz-policjanci-coraz-mocniej-rozdarci-wewnetrznie
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O upolitycznieniu Policji od dawna mówią posłowie. Teraz jednak coraz głośniej 
sami policjanci. Rozmawialiśmy z jednym z nich. Ich starszy, emerytowany 
kolega, Zdzisław Bartula przestrzega:  

… Niech się zastanowią, aby nie było, że za służbę w czasach PiS zostaną im 
odebrane świadczenia. 

Zdjęcia z ostatniej miesięcznicy, gdy policjanci wynoszą Władysława 
Frasyniuka, legendę Solidarności obiegły polski internet. Były one symboliczne, 
żywo przypominało sceny, gdy ZOMO rozbijało demonstrujących. Frasyniuk, jak 
i inni zatrzymani na Krakowskim Przedmieściu przeciwnicy Prawa i 
Sprawiedliwości dostali wezwanie na przesłuchanie. Mimo to Frasyniuk broni 
policjantów. – Wiele osób po powrocie z przesłuchania, przyznawało, że 
policjanci czują dyskomfort, że muszą wypełniać takie zadania. Oni są tylko 
narzędziem w rękach polityków – Władysław Frasyniuk mówił w rozmowie z 
naTemat. Niestety, zarzuty o upolitycznienie pojawiły się też po zajściu w 
Radomiu. Trzeba podkreślić, że niestety, bo chodzi o pobicie członków 
antyrządowych demonstracji przez faszyzującą młodzież. Policja długo się nie 
zjawiała na miejscu zajścia. Co prawda Mariusz Błaszczak zdymisjonował 
komendanta policji w Radomiu, ale komentujący na forach internauci uważają, 
że minister uderzył w funkcyjnego, zamiast w sprawców zajścia. Posłowie 
opozycji domagali się dymisji ministra za sprawę śmierci Igora Stachowiaka. Ten 
młody wrocławianin zginął po kilkukrotnym porażeniem paralizatorem. Nawet 
policyjni związkowcy rozmawiali o tej sytuacji z wiceministrem Jarosławem 
Zielińskim. 

To jednak widać 

Zdzisław Bartula, długoletni mundurowy widział relacje z Radomia. – Nie można 
pozwalać na takie działania ONR-u. Tak też zaczynał się faszyzm w Niemczech 
– ocenia. Bartula przez lata pracował w "kryminalnej". Na emeryturze nie rozstał 
się do końca z dawną służbą. Działa w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Nie ma złudzeń co do apolityczności policji. – Każde stanowisko 
komendanta, nawet powiatowego, zależało od układów politycznych, ale... Nigdy 
nie było tak ogromnego zamieszania w Policji – uważa. Jego i innych 
emerytowanych związkowców szczególnie boli kwestia ustawy tzw. 
dezubekizacyjnej. Uderzyła ona nie tylko w dawnych funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa, ale też zwykłych milicjantów. – Obecnie zdecydowanie bardziej 
widać upolitycznienie. Dlatego też przestrzegamy obecnych policjantów, aby 
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kiedyś nie obudzili się bez emerytur. Aby nie było, że za służbę w czasach PiS 
odebrano im świadczenia – komentuje. 

Przed mundurowymi wkrótce kolejne wyzwanie. Swój udział na proteście 
podczas miesięcznicy zapowiedział Lech Wałęsa. W internecie można przeczytać 
złośliwie pytania, czy BOR-owcy ochraniającego byłego prezydenta będą 
walczyć z policjantami? Minister Mariusz Błaszczak w poniedziałkowy ranek 
skomentował, że nie wyobraża sobie, aby funkcjonariusze dopuścili do łamania 
prawa. Zdzisław Bartula również zastanawia się, jak zachowają się mundurowi 
podczas interwencji. – Młodzi z prewencyjnej mają teraz około 21-lat, oni nie 
znają Frasyniuka. Co innego Wałęsę. Uczyli się o nim z podręczników – 
komentuje. 

Będę musiał iść pod Pałac 

Udało nam się porozmawiać z jednym z czynnych mundurowych. Przyznaje, że 
policjanci są coraz bardziej rozdarci. – Wolałbym pójść na manifestację 
narodowców, aby zdzielić jakiegoś pałą za głupotę, zamiast tego muszę iść pod 
Pałac, aby ochraniać miesięcznicę – opowiada nasz rozmówca. 

 

Obiecaliśmy zachować anonimowość, aby nie miał kłopotów w pracy. Zgodnie 
mundurowi młodzi i emerytowani podkreślają, że policjanci muszą wypełniać 
rozkazy. – Oczywiście są wśród nas osoby, które są zwolennikami obecnej 
władzy i wolą chodzić na Krakowskie Przedmieście. Wyboru jednak nie ma nikt. 
Rozkaz to rozkaz – opowiada i ciężko wzdychając, przyznaje, że 10 lipca będzie 
musiał być na miesięcznicy. 
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SPOTKANIE CZŁONKÓW SEIRP KOŁA W 
WEJHEROWIE 

W dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Koła SEiRP w 
Wejherowie odbyło się spotkanie prezesa Koła Waldemara Nowoczyna i 
członków Stowarzyszenia z zaproszonymi gośćmi insp. Beata Perzyńska, 

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie. 



34 

 

Biuletyn informacyjny nr 3 (64) 2017 

 I Zastępca Komendanta podinsp. Marcin Potrykus, którym kol. Waldemar 
Nowoczyn w imieniu ZG wręczył odznaki za szczególne zasługi na rzecz 
Stowarzyszenia.  
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Pani insp. Beata Perzyńska otrzymała przyznaną przez ZG SEiRP odznakę "Za 
wybitne osiągnięcia dla SEiRP", zaś podinsp. Marcin Potrykus odznakę "Za 
zasługi dla SEiRP" z dyplomem. 

Przy okazji złożono życzenia z okazji zbliżającego się Święta Policji.  

 

Tekst i Zdjęcia: 

Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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GDAŃSK, W JEDNOŚCI SIŁA  
BATALIA O PAŃSTWO PRAWA 

Pod takim hasłem 07 września odbyła się w Gdańsku konferencja w sprawie 
niegodziwej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej drastycznie 
renty i emerytury byłym funkcjonariuszom Państwa Polskiego. 

 

Współorganizatorem był Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia i Rencistów 
Policyjnych w Gdańsku oraz Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  

Byli emerytowani funkcjonariusze Policji, SG, SW, służb specjalnych, 
członkowie rodzin funkcjonariuszy, przedstawiciele różnych formacji 
wojskowych, a także parlamentarzyści z PO, Nowoczesnej i przedstawiciele 
SLD. 
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O swojej tragedii i bezsilności opowiedziała zaproszona na spotkanie pani Janina. 
Ma 87 lat i tak cicho zapytała, ile jej jeszcze pozostało tego życia. Ale jak ma 
teraz żyć za mniej niż 1000 zł. Jej mąż służył Państwu Polskiemu godnie i z 
honorem. Przeżył Oświęcim. Ona Powstanie Warszawskie. Za co teraz została 
ukarana??? Na to pytanie nikt z sali nie potrafił jej odpowiedzieć…. To pytanie 
zadają wszyscy WYKLUCZENI.  

Obecni na spotkaniu politycy zapewnili nas, że z problemem nie zostaniemy sami. 
Jednakże wszyscy emeryci i renciści mundurowi, ich rodziny oraz sympatycy 
muszą się zjednoczyć we wzajemnej pomocy oraz działaniu. 

 

Jan Pietruszewski, Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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OLSZTYN, POŻYTECZNE SPOTKANIE 
W siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, Partii, której posłowie w 
Sejmie RP, jako jedyni, głosowali przeciw tzw. „pierwszej ustawie 
dezubekizacyjnej”, 20 lipca 2017 r. blisko stu emerytów i rencistów 
mundurowych: policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 
a także członków i sympatyków SEiRP z Warmii i Mazur, spotkało się z gen. 
Markiem Dukaczewskim i Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim.  

W spotkaniu wzięli także udział: Władysław Mańkut – Przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, Jerzy K. Kowalewicz – Prezes ZW SEiRP w 
Olsztynie, Andrzej Leszczyński – koordynator działań antyrepresyjnych w 
Olsztynie, Bogdan Micek – Prezes Olsztyńskiego Koła SEiRP. 

Tematem spotkania była ocena sytuacji jaka nastąpiła po wejściu w życie „drugiej 
ustawy represyjnej”, sposoby minimalizowania jej skutków przez skargi i 
odwołania od decyzji ZER, a także informacja o projekcie obywatelskiej ustawy 
zmieniającej, na mniej dolegliwe, zapisy „drugiej ustawy represyjnej”. 

W wypowiedziach wyrażano niepokój, że ustawa z 2009 r pozwoliła i ośmieliła 
rządzących do kolejnych represji skierowanych do wszystkich służb 
mundurowych. Przekonanie, że kolejne środowiska mundurowe „dostaną za 
swoje”, jest niemal powszechne i nie kryją się z takimi zamiarami władający 
Polską przygotowując kolejne projekty represji, jak chociażby znany już projekt 
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ustawy dotyczących żołnierzy Wojska Polskiego, w którym przewidziane są „bez 
sądowe” odbieranie stopni wojskowych. 

Zebrani wskazywali na fakt, że ustawy represyjne, ta pierwsza dotycząca 
„członków organizacji przestępczej”, jak i druga karząca „służących państwu 
totalitarnemu”, obecnie nie znajdują tzw. publicity, nie są widziane, słyszane, 
publikowane w mediach. Takie medialne przemilczanie ma stwarzać wrażenie, 
że „represje” zostały nałożone słusznie, że dotyczą „niewielkiej” grupy 
społecznej, nie warto więc się tym tematem zajmować -  nagłaśniając chociażby 
poszczególne indywidualne, tragedie 
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Dlatego też zwrócono się do zaproszonych gości o wskazanie dróg, możliwości, 
sposobów na zachowanie tego wszystkiego co wypracowaliśmy służąc uczciwie 
z oddaniem Polsce, jej legalnym władzom i społeczeństwu. 

Celowe, z premedytacją, omijanie w procesie legislacji „ustaw represyjnych” 
trzech podstawowych praw naruszających prawa człowieka i obywatela wskazują 
jednoznacznie na złą wolę ustawodawcy, a są to: „prawo nie działa wstecz”, 
„nieuznanie praw legalnie nabytych, w legalnym państwie”, „stosowanie 
odpowiedzialności zbiorowej”. 

Generał Dukaczewski jak i Prezydent Czarnecki w swoich wypowiedział 
wskazywali na: konieczność masowego pisania odwołań i skarg na decyzje ZER, 
konieczność doradztwa prawnego i pomocy w opracowaniu pism odwoławczych, 
którymi objąć jak najszersze kręgi emerytów i rencistów mundurowych. Należy 
przygotować się organizacyjnie do zebrania podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy przygotowywanej przez zespół legislacyjny FSSM RP – 
projekt ustawy niebawem będzie udostępniony. Wspomagająco brać udział w 
manifestacjach obywatelskich skierowanych przeciwko kolejnych próbom 
ograniczenia wolności obywateli i niszczenia demokratycznego państwa prawa 
przez łamanie zapisów konstytucyjnych. Koordynatorzy działań 
antyrepresyjnych w miejscach zamieszkania powinni na wiązać współpracę z 
przedstawicielami SLD w celu organizacji wspólnych akcji protestacyjnych; 

Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu SLD Władysław Mańkut zaoferował 
mundurowym wszelką możliwą pomoc organizacyjną i udostępnienie lokali 
(także w jednostkach terenowych SLD) na spotkania i konferencje. 

Trzygodzinne spotkanie nie obyło się bez pytań. Zgromadzeni byli zbudowani 
merytorycznością odpowiedzi na nawet bardzo szczegółowe pytania 
dotyczycących nie rzadko spraw bardzo osobistych. 

Tak jak oczekiwano, wypowiedzi gości podniosły nieco poziom optymizmu i 
nadziei na złagodzenie ostrości represji, przynajmniej, jeśli chodzi o „drugą 
ustawę represyjną”. 
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SPOTKANIE Z GEN. ADAMEM RAPACKIM  
W ELBLĄGU 

W dniu 14 września 2017 w Kamieniczkach Elbląskich z inicjatywy 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Elblągu odbyło 
się spotkanie z gen Adamem Rapackim byłym V-ce Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, mające na celu przybliżenie inicjatywy i 
celów powołania Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, 
który przygotował projekt zmiany ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 
2016 roku oraz przedstawienie aktualnych i planowanych przedsięwzięć 
podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

W spotkaniu w charakterze zaproszonych gości udział również wzięli: 
Henryk Majewski były Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa 
Bieleckiego, Jerzy Wcisła senator Platformy Obywatelskiej, Janusz Nowak V-ce 
Prezydent Elbląga jednocześnie Przewodniczący SLD w Elblągu, Marian Peters 
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Ryszard 
Klim Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ i mecenas Dariusz 
Olszak. 
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W swoim wystąpieniu gen. Adam Rapacki przypomniał, że uchwalona 16 
grudnia 2016 roku ustawa represyjna dotyka ponad 50 tys. funkcjonariuszy i 
żołnierzy oraz ich rodzin, którzy nigdy nie walczyli z opozycją i w większości 
przypadków po 1990 roku byli wielokrotnie odznaczani i awansowani za służbę 
Polsce i Polakom. Osobom tym nigdy nie postawiono żadnych zarzutów 
działalności niezgodnej z prawem, karząc ich zbiorowo dożywotnim obniżeniem 
emerytur. Przypomniał także, że aktualnie procedowana jest w Sejmie, czekając 
na uchwalenie, ustawa dotycząca żołnierzy Wojska Polskiego. Kolejno mogą 
zostać przygotowane ustawy dotyczące sędziów, prokuratorów i innych grup 
zawodowych. Apelował o odwoływanie się od decyzji ZER obniżających 
świadczenia do sądu, co jest niezbędnym warunkiem do dochodzenia 
sprawiedliwości przed sądami powszechnymi w kraju, a także Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Namawiał osoby podlegające 
zapisom art. 8 a ustawy represyjnej o wnioskowanie do MSWiA o odstąpienie od 
stosowania względem ich przedmiotowej ustawy. Generał Adam Rapacki 
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poinformował, że w przeciągu miesiąca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej zostanie zarejestrowany w Sejmie RP i rozpocznie się akcja 
zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem nowelizacji tej ustawy. 
Wniesienie projektu umożliwi dalsze uświadamianie społeczeństwa o 
niekonstytucyjności i niesprawiedliwości społecznej uchwalone w dniu 16 
grudnia 2016 roku ustawy. Jednocześnie pozwoli to na prowadzenie dalszych 
rozmów z przedstawicielami opozycji parlamentarnej, jak i partiami poza 
parlamentarnymi, mającymi na celu znalezienie poparcia dla tej inicjatywy oraz 
w szczególności poparcia ich w nowo wybranym parlamencie. Prowadzona akcja 
zbierania podpisów powinna się charakteryzować wyjątkową mobilizacją i 
aktywizacją w tym zakresie środowisk mundurowych, pozwalającą na zebranie 
podpisów w liczbie kilkukrotnie przekraczającej wymaganą ilość 100 tysięcy. W 
tym celu będzie konieczne nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i 
związkami branżowymi, jak również z lokalnymi strukturami partii 
opozycyjnych. Okres ten będzie czasem wzmożonej i ciężkiej pracy oraz próbą 
solidarności w naszym środowisku mundurowym oraz współdziałania z innymi 
grupami społecznymi. 

Minister Henryk Majewski nawiązał do aktualnej sytuacji w kraju 
związanej z łamaniem Konstytucji oraz ograniczaniem praw obywatelskich. 
Podkreślił, że uchwalona ustawa jest niegodziwa i łamie zobowiązania Państwa 
Polskiego podjęte w 1990 roku wobec funkcjonariuszy i żołnierzy. Mówił, jak 
ważna jest aktywność społeczna i uczestniczenie w demonstracjach i protestach 
innych grup zawodowych, których prawa są także łamane. Nadmienił, że 
wydarzenia w kraju wymagają od nas odwagi cywilnej w upominaniu się o swoje 
nabyte wcześniej prawa. 



44 

 

Biuletyn informacyjny nr 3 (64) 2017 

Obecni na spotkaniu politycy PO i SLD zadeklarowali wsparcie 
inicjatywy poprzez poparcie zmiany ustawy represyjnej. Podkreślili 
niekonstytucyjność obecnie obowiązującej ustawy, jak również poważne 
wątpliwości prawne, co do przebiegu procedowania ustawy w Sejmie. Zostaliśmy 
zapewnieni o poparciu krajowych władz obu partii dla działań prowadzonych 
przez KOIU i FSSM. Stwierdzili, że nowelizacja tejże ustawy w dzisiejszym 
Sejmie jest raczej niemożliwa do zrealizowana ze względu na większość partii 
rządzącej, lecz jest realna po nowych wyborach do Parlamentu w 2019 roku i 
zmianie arytmetyki sejmowej. Pierwszym krokiem do osiągnięcia celu są wybory 
samorządowe w 2018 roku, w których konieczna jest aktywność, jak największej 
liczby społeczeństwa, obywateli nie godzących się z łamaniem Konstytucji i Praw 
Obywatelskich. Politycy podkreślili wagę służb mundurowych w naszym mieście 
i potrzebę ich uaktywnienia się w nadchodzących wyborach samorządowych. 
Senator Jerzy Wcisła i przewodniczący Janusz Nowak zaprosili do kontaktów z 
lokalnymi parlamentarzystami i działaczami obu partii. 

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych 
zadeklarowali konsekwentną i stanowczą walkę o honor, godność a także prawa 
nabyte do należnych emerytur mundurowych żołnierzy Wojska Polskiego i 
funkcjonariuszy MSW. Stwierdzili, że w obecnej sytuacji konieczna jest bardziej 
zacieśniona współpraca zarządów i członków wszystkich stowarzyszeń służb 
mundurowych. Zaoferowali pomoc w zbieraniu podpisów na listach poparcia 
zmiany ustawy. 

Podsumowując spotkanie stwierdzono, jak ważne jest, aby 
przedstawiciele różnych środowisk mundurowych twardo przeciwstawiali się 
naruszaniu swoich praw, ale nie pozostawali także obojętni i ściśle 
współpracowali ze sobą skutecznie wspierając się nawzajem. Nadchodzący okres 
wymagać będzie szczególnej aktywności w perspektywie zbliżającej się akcji 
zbierania podpisów, ale także w dwóch najbliższych latach, biorąc pod uwagę 
wybory samorządowe i parlamentarne. 

Spotkanie zorganizowane zostało w należących do Urzędu Miejskiego 
Kamieniczkach Elbląskich dzięki życzliwości i zgodzie Prezydenta Elbląga. 
Udział wzięło łącznie 90 osób z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego oraz 
delegacje SEiRP z Olsztyna, Gdańska, Braniewa, Sopotu i Malborka. 

Marek Osik  
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KOŁO NR 10 W BRZEGU 
W dniu 18 czerwca 2017 r. w Kościele pod wezwaniem św. Krzyża w Brzegu 
odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej księdza 
prałata Bolesława Robaczka. Sprawowana była przez 15 kapłanów, m.in. 
dziekanów brzeskich dekanatów Brzeg Północ oraz Brzeg Południe i głównym 
celebransem ks. Bolesławem Robaczkiem. 

 Uroczystość ta stała się też pożegnaniem księdza Bolesława Robaczka jako 
długoletniego kapelana policji w KPP Brzeg w związku z jego przejściem na 
emeryturę.  
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Wśród tłumu wiernych na uroczystość przybyły władze samorządowe na czele ze 
Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim, Burmistrzem Brzegu Jerzym 
Wrębakiem, Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu insp. Zbigniewem 
Dychusem, Vice Prezesem ZW SEiRP w Opolu z s. w Nysie kol. Emilianem 
Garbulą oraz policjanci i emeryci policyjni z koła nr 10 w Brzegu. 

Za dziesięcioletnią posługę kapłańską w Kole nr 10 SEiRP w Brzegu ksiądz 
kapelan Bolesław Robaczek otrzymał od Prezesa koła Emiliana Garbuli 
okolicznościowy medal oraz odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” nadaną 
przez ZG SEiRP na wniosek Zarządu Koła nr 10 i ZW SEiRP w Opolu z s. w 
Nysie. Za 50 lat kapłaństwa dostojnemu Jubilatowi chór kościelny im. św. 
Maksymiliana, pod batutą siostry Anny, odśpiewał Jubilate Deo. 

 

Sporządził: Zbigniew Pasternak, rzecznik ZW SEiRP w Opolu z/s w Nysie 

Foto: Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu 
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PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO  
W WARSZAWIE 

4.09.2017 r. obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie. Poza omówieniem spraw 
bieżących i organizacyjnych zostały podjęte konieczne decyzje między innymi 
wynikające ze zbliżającego się terminu Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.  

Przyjęty został projekt Regulaminu Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Walne 
zebrania kół, w związku z rozpoczynającą się kampanią przedzjazdową, powinny 
mieć możliwość, zapoznania się z projektami, których przygotowanie należy do 
kompetencji Zarządu Wojewódzkiego.  

Przyjęty przez Prezydium projekt Regulaminu Wojewódzkiego Zjazdu 
Delegatów przedstawiony zostanie pod obrady najbliższego posiedzenia Zarządu 
Wojewódzkiego. 

Przyjęty został również projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego ZW, 
zaplanowanego na dzień 2.10.2017 r.  

Jako bardzo istotna, została przez kol. Czesława Okrasę i kol. Jerzego Skryckiego, 
przedstawiona informacja o przebiegu udzielania pomocy ofiarom ustawy z 
16.12.2016 r.  

Prezydium podjęło decyzję o zatwierdzeniu decyzji Prezesa ZW w sprawie 
utworzenia Koła nr 12 w Wołominie.  
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MYSŁOWICE, 25 LECIE KOŁA 
20 czerwca w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu 
z udziałem zaproszonych gości, w tym m. in. Stanisława Gmitruka, 
przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego; inspektora Romana 
Rabsztyna, pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Katowicach, Antoniego Dudy, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

Uroczystość poświęcona była obchodom jubileuszowym 25-lecia Stowarzyszenia 
działającego na terenie woj. śląskiego, które liczy aktualnie ok. 1500 członków 
skupionych w 28 kołach. 
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Śląskie Stowarzyszenie odznaczone zostało Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi 
Dla Województwa Śląskiego. Spośród członków Stowarzyszenia odznaką tą 
został odznaczony Mieczysław Skowron, prezes Stowarzyszenia w Mysłowicach, 
który jest zarazem członkiem władz wojewódzkich i krajowych tej organizacji 
pozarządowej. 

To uroczyste spotkanie było dobrą okazją do wspomnień oraz przemyśleń na 
przyszłość pod kątem jak najlepszej pracy na rzecz i dla dobra drugiego 
człowieka. 

 

Tekst: Alina Skowron 

Zdjęcia: Sylwia Romaniuk 
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BIELSKO BIAŁA, KONFERENCJA „USTAWA 
REPRESYJNA A OBYWATELSKI KOMITET 

INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP” 
W dniu 19.08.2017 r. w Bielsku Białej odbyła się konferencja, w której uczestniczyli 
posłowie: z PO- Marek Wójcik, z Nowoczesnej - Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, 
Pełnomocnik OKIU-red. Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki, 
Przedstawiciel SLD z Bielska Białej- Przemysław Koperski, W-ce Prezes ZW SEiRP w 
Katowicach- Edward Lesiewicz, Koordynatorzy woj. śląskiego FSSM RP. Oprócz 
członków SEiRP pow. bielskiego przybyli przedstawiciele Wojska, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej i rodziny pokrzywdzonych Ustawą z 16.12.2016r. Ogółem 
uczestniczyło ok.200 osób. Organizatorem spotkania był Zarząd Miejski SEiRP w 
Katowicach, Koordynatorzy wraz z W-ce Przewodniczącym SLD- Markiem Balt i 
liderem bielskiej Lewicy - Przemysławem Koperskim w związku z drastycznym i 
bezprawnym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rodzinnych. 

Pełnomocnik OBIU FSSM RP- Andrzej Rozenek podkreślił, że ustawa jest „bandycka i 
faszystowska”. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej, nie można wymierzać kary bez 
udowodnienia winy. Państwo musi dotrzymywać umów, emerytury i renty są prawem 
nabytym a nie żadnym przywilejem. Obniżenie ich jest bestialstwem, nie można 
pozwolić na łamanie Konstytucji i prawa. Do połowy września br. OKIU FSSM RP złoży 
w Sejmie wniosek z uzasadnieniem projektu zmiany Ustawy dezubekizacyjnej. Później 
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mamy 3 miesiące na zebranie min.100 tys. podpisów. Powyższy wniosek musi być 
rozpatrzony po wyborach przez nowy Rząd. Decyzje drastycznie obniżające emerytury i 
renty nazwał ”wyrokami śmierci”. Zaznaczył, że każdy pracujący obywatel musi 
odprowadzać podatek i nie może mieć gwarancji, że jakakolwiek władza nie potraktuje 
go tak jak nas. Omówił przyznanie wskaźnika 1,3% dla pokrzywdzonych Ustawą z 2009 
r. i przywrócenie wskaźnika 2,6 % przyjętych po 1990 r. SLD poparło ten projekt, czego 
wynikiem jest podpisanie Porozumienia z FSSM RP. 

Posłowie opozycji jednomyślnie w imieniu swoich partii zadeklarowali przywrócenie 
byłego stanu prawnego naszych emerytur i rent, gdyż to co nas spotkało jest wielkim 
bezprawiem. Zaznaczyli, iż PIS powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej za uchwalenie pow. ustawy. Apelowali do Pokrzywdzonych o odwoływanie się 
od decyzji i deklarowali pomoc prawną w swoich klubach poselskich. Poseł z PO -M. 
Wójcik zaznaczył, iż powinna odbyć się debata parlamentarna dot. skutków wym. 
ustawy, a Poseł z Nowoczesnej- J. Meysztowicz oświadczył, iż złożył interpelację dot. 
zgonów/w tym samobójstw/represjonowanych, którzy otrzymali decyzje. Poseł RP-
Suchoń podkreślił, że udostępnia swój lokal poselski do zbierania podpisów przez 
koordynatorów z Komitetów Protestacyjnych FSSM RP. 

Lider bielskiej Lewicy – P. Koperski również podkreślił, iż jest to „faszystowska” 
ustawa, zadeklarował wsparcie, zbieranie podpisów pod OKIU. 

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety zaapelował o zebranie 
podpisów na listach, co należy podkreślić, że represjonowani funkcjonariusze i ich 
rodziny chętnie złożyli swoje podpisy, popierając Kobiety. 
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Prezydent FSSM RP-Z. Czarnecki także zaapelował, aby odwoływać się do Sądu od 
każdej decyzji. Jest 7 opinii prawnych, które należy wykorzystać w odwołaniach. 
Bezwzględnie należy składać wnioski dot.art.8a do Ministra Błaszczaka/prawo łaski/. 
Terminy rozpatrywania wniosków są przedłużane do marca 2018r. Osoby starsze mogą 
zgłaszać się do ZER i składać swoje odwołania w protokołach. Planujemy, aby debata w 
naszej sprawie odbyła się w Parlamencie Europejskim. Nawoływał do powoływania 
Komitetów Protestacyjnych, demonstracji i nagłaśnianiu naszej sytuacji. 

 

Z kolei W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach zaznaczył, iż w woj. śląskim SEiRP liczy 
ok.1500 członków w 28 kołach. Ustawa dezubekizacyjna ma ogromny zasięg w naszym 
woj. śląskim i przygotowujemy grupy osób do aktywnego włączania się w protesty 
przeciwko działalności PIS. Podziękował Koordynatorom Wojewódzkim za bardzo duże 
zaangażowanie na rzecz walki z Ustawą z 16.12.2016r. Koordynatorzy E. Macek i K. 
Kwiatkowski zaapelowali o większe zjednoczenie sił w środowisku mundurowych, 
aktywność w demonstracjach, pomoc koordynatorów powiatowych/jest ich 28/ w 
odwołaniach pokrzywdzonych Ustawą. Zaznaczyli, iż zorganizowali już 3 konferencje 
w ciągu 1 miesiąca, jest ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych, wynikiem 
tego jest powstanie Koła SEiRP w Częstochowie. Podkreślali, iż współpracują z Posłami 
partii opozycyjnych (PO, Nowoczesna, KOD), uczestniczą w konferencjach 
poświęconym represjonowanym mundurowym w Sejmie, przygotowują się do 
programów telewizyjnych. Walczą w obronie demokracji, jednoczą się z grupami 
górników, nauczycieli, służby zdrowia. Zaznaczyli, iż emerytury i renty zostały obniżone 
większości represjonowanym mundurowym do kwoty-850,00 zł. netto. Przestępca, 
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którego zamykali ma przelicznik 0,7 %, odsiadujący wyrok, a im bezprawnie obniżono 
emerytury i renty na 0 %. 

 

Byli funkcjonariusze zabierając głos w dyskusji nie ukrywali wielkiego rozgoryczenia, 
ogromnego braku zaufania do państwa, łamania Konstytucji, odbierania im praw 
nabytych, a nie żadnych przywilejów za służbę, odpowiedzialności zbiorowej/podwójna 
kara-Ustawa z 2009r. 

Prowadząca E. Macek podziękowała gościom, emerytom, rencistom za udział w 
spotkaniu i zadeklarowała, że będą walczyć o prawo, godność i honor. 

 

Sporządziła w imieniu Zespołu Koordynatorów 

Ewa Macek 
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VII ZAWODY STRZELECKIE  
KÓŁ EMERYTÓW FSSM RP KALISZA 

W dniu 11 września br. odbyły się VII Zawody Strzeleckie Kół Emerytów 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Kalisza, które jak co roku były 
świetną okazją do integracji środowiska emerytów i nawiązywania nowych 
przyjaźni. Zawody odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby 
Więziennej w Szczypiornie k/Kalisza. Obecnością zaszczycili nas Prezydent 
Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki i V-ce 
Prezes ZG SEiRP Zdzisław Bartula oraz Przewodniczący ZG ZEiR SW Janusz 
Kwiecień. 
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Udział w zawodach zgłosiły zarządy kół emerytów: Policji, Straży Pożarnej, 
Wojska Polskiego, Służby Więziennej, którą reprezentowały: KT z COSSW, ZK 
z Sieradza i Emeryci Akademików Czeskiej Służby Więziennej. Łącznie 42 
zawodników, reprezentujących 12 drużyn. Strzelanie odbyło się z pistoletu P 99 
i 9 mm PM 06. Zawody przebiegły w znakomitej sportowej rywalizacji i 
bezpiecznie. 
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SEiRP w Kaliszu wystawiło 2 drużyny, które w tych zawodach zajęły dwa 
pierwsze miejsca. Dwaj nasi zawodnicy: Henryk Kubik i Wojciech Wajgielt w 
obu konkurencjach zajęli dwa pierwsze miejsca w kolejności wymienionej. 
Zawodników osiągających najlepsze wyniki wyróżniono medalami, pucharami i 
dyplomami ufundowanymi przez Prezydenta FSSM RP i ZG wymienionych 
Stowarzyszeń. Uroczyście otwarto jak i zakończono zawody. Głos zabierali 
Prezydent FSSM RP, Prezesi ZG z Warszawy jak i gospodarze z COSSW, którym 
za organizację zawodów serdecznie dziękujemy.  

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 
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VI MISTRZOSTWA EMERYTÓW RENCISTÓW 
POLICYJNYCH WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO W 

STRZELANIU 
W dniu 2 września 2017r na strzelnicy Fundacji „Przetrwanie” w Wałbrzychu 
odbyły się VI Mistrzostwa Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów woj. 
Dolnośląskiego. 

Organizatorem tegorocznych mistrzostw był Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów woj. dolnośląskiego przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z/s w 
Jeleniej Górze oraz Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Wałbrzychu. W zawodach 
wzięło łącznie 14 trzyosobowych drużyn reprezentujących wszystkie zarządy 
terenowe emerytów i rencistów NSZZ P oraz 5 kół Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych. Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej 
oraz drużynowej, strzelając z pistoletu i karabinku sportowego. 

W każdej konkurencji za miejsca na podium z rąk wiceprzewodniczących ZW 
NSZZ P woj. dolnośląskiego Mieczysława Walczyka, Sławomira Stodolnego i 
Prezesa ZW SEIRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze Henryka Grotkiewicza, 
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zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i medale. Za miejsca od IV-VI 
uczestników uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz medalami. W 
klasyfikacji łącznej bezkonkurencyjna okazała się drużyna koła nr 1 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jeleniej Górze, w składzie 
Andrzej Maciejczuk, Henryk Mroczkowski i Stanisław Stolc, Drugie miejsce 
zajęła drużyna Koła SEiRP w Oławie, w składzie Jan Okolita, Edward 
Szymański i Stanisław Wożniak, Trzecie miejsce drużyna ZT EiR NSZZ P w 
Wałbrzychu w składzie Elżbieta Wolniak-Gonera, Marian Gorczyca, Mirosław 
Makowski.  

W łącznej klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Henryk 
Mroczkowski z koła nr 1 SEiRP w Jeleniej Górze drugie Bogdan Dziedziński z 
Koła SEiRP w Mieroszowie a trzecie Dariusz Gadawski  z ZT EiR NSZZ P w 
Dzierżoniowie. Najlepiej strzelającą kobietą okazała się Elżbieta Wolniak-
Gonera z ZT EiR NSZZ P w Wałbrzychu, drugie miejsce zajeła Jolanta 
Siarkiewicz z koła SEiRP w Jeleniej Górze, trzecie  Renata Smagoń z ZT EiR 
NSZZ P KWP we Wrocławiu. W strzelaniu z pistoletu najlepsza okazała się 
drużyna ZT EiR NSZZ P w Świdnicy, przed drużynami Koła SEIRP w Oławie 
i ZT EiR NSZZ P w Wałbrzychu. W strzelaniu z karabinka I była drużyna koła 
SEiRP w Jeleniej Górze przed drużynami ZT EiR NSZZ P w Dzierżoniowie i 
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Kołem SEiRP w Mieroszowie. Indywidualnie w strzelaniu z pistoletu I miejsce 
zajął Maciejewski Jan, II Ryszard Czerwiński obaj z ZT EiR NSZZ P Świdnica, 
a III Maciejczuk Andrzej z koła SEiRP w Jeleniej Górze. Indywidualnie w 
strzelaniu z karabinka I miejsce zajął Mroczkowski Henryk, II miejsce 
Grabowski Antoni, III miejsce Dziedziński Bogdan obaj z koła SEiRP w 
Mieroszowie. Po zakończeniu zawodów wiceprzewodniczący ZW NSZZ P 
Mieczysław Walczyk i Sławomir Stodolny podziękowali wszystkim 
uczestnikom za udział zawodach, a współorganizatorzy zawodów Prezes 
Fundacji ‘Przetrwanie” Paweł Grobelny, Prezes ZW SEiRP Henryk Grotkiewicz 
i ZT EiR NSZZ P otrzymali pamiątkowe tabliczki. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, zmagania uczestników obserwowało kilkadziesiąt osób. Po 
zakończeniu części sportowej odbyła się biesiada, w trakcie której serwowano 
min pyszną kiełbasę, kaszankę, grochówkę i pieczony karczek. Całość imprezy 
zorganizowano w profesjonalny sposób, za co należą się wielkie podziękowania 
wszystkim uczestnikom i organizatorom. Do zobaczenia za rok. 

 

Opracował Mieczysław Walczyk 
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ZO W ZIELONEJ GÓRZE. ZLOT KRYMINALNYCH 
Już po raz XX (jubileuszowy) odbył się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. coroczny 
Zlot emerytów i rencistów pionu kryminalnego województwa lubuskiego w 
pięknym pałacu w Grabiczu k/Torzymia. 

Tym razem uczestniczyli Z-cy Komendantów ds. operacyjnych, obecnie 
pracujący, Naczelnicy wydziałów kryminalnych i operacyjnych oraz swoją 
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obecnością zaszczycił były Komendant Główny Policji gen. w st. spocz. Marek 
Działoszyński. 

Uroczystego otwarcia dokonał Z-ca Komendanta Woj. Policji w Gorzowie Wlkp. 
insp. Jerzy Głąbowski, oraz Prezes ZO SEiRP w Zielonej Górze Jan Papis. W 
zlocie integracyjnym udział wzięło 89 osób. 

Głównym organizatorem imprezy był prężnie działający w środowisku 
emeryckim – I Vice Prezes ZO w Zielonej Górze – Eugeniusz Czerwiński. 

Zlot kryminalnych jest spotkaniem, służącym do wymiany doświadczeń 
międzypokoleniowych, a zarazem jest zabawą przednią. Miłym elementem było 
wręczenie każdemu uczestnikowi broszury pt. „Historia zjazdami pisana” 
opracowanej przez kolegów emerytów Henryka Gromka i Jerzego 
Kołodziejczyka, dyskietki ze zdjęciami z poprzednich Zlotów oraz wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem. 

Wspólne rozmowy, wspomnienia i śpiewy (przy akompaniamencie gitary kol. E. 
Czerwińskiego) trwały do późnych godzin nocnych. Nie zapomniano również o 
tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę. 

Wszyscy rozjeżdżali się zadowoleni i z hasłem „było fajnie, do zobaczenia za rok 
na XXI Zlocie Kryminalnych”. 

Istotą rzeczy jest powiedzenie: „OBY NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ” 

 

Tekst: Zbigniew Kobryń 

Zdjęcia: J. Der, E. Czerwiński, J. Sadzon  
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PŁK W ST. SPOCZ. TADEUSZ KAGAN 

 
 

W dniu 13.09.2017 r. zmarł 

płk w st. spocz. Tadeusz KAGAN 

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie, wpisany do 

Księgi Zasłużonych SEiRP 

Wyrazy żalu i współczucia składa Jego Rodzinie 

Zarząd Główny Stowarzyszenia 
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Komunikat o darowiznach 

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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PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy rozliczając podatek 
dokonali odpisu 1% na rzecz OPP 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, serdecznie dziękuję. 

Zgromadzone środki będą przeznaczone 
głównie na pomoc najbardziej potrzebującym 
naszym Koleżankom i Kolegom w tych bardzo 

trudnych dla naszego środowiska czasach. 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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