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OD REDAKTORA 
w sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 
ODLICZ 1% PODATKU. KOMUNIKAT PREZESA 

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

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, 

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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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 
 
 
 
EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 

– CD. TRYB POSTĘPOWANIA, WYSTĄPIENIE 
DO KGP 

W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, 
związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów 
Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby 
dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem 
TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes 
ZG SEiRP, Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji 
z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich 
jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania 
administracyjnego. 
 

mailto:wykluczeni@seirp.pl


10 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (79) 2019 

 



11 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (79) 2019 

 



12 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (79) 2019 

BEZCZYNNOŚĆ ORGANU CD. 
„ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA” 

BI NR 9, STR. 7, NR 12, STR. 24 
postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej o odmowie 
wszczęcia śledztwa z dnia 29.11.2018 
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- zażalenie z dnia 11.12.2018 na postanowienie Prokuratury: 
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INFOTEKA NR 20 
PRZEGLĄD MEDIÓW (20 12 2018) 
Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej 
opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze 
dokonanym w Biurze ZG SEiRP. 

Zestawienie porównawcze dwóch opinii marszałka 
Kuchcińskiego w sprawie konstytucyjności ustawy 
represyjnej - sporządzone przez FSSM 
https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-
poinformowalismy-instytucje-ue 

 

Apel, Ciebie też może to spotkać – ulotka FSSM RP 
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/CIEBIE%20TE%C5%BB%20MO%C5%
BBE%20TO%20SPOTKA%C4%86.pdf  

16 grudnia mijają dwa lata od uchwalenia ustawy represyjnej drastycznie 
obniżającej emerytury i renty ponad 43 tysiącom funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Ustawa represyjna objęła każdego, kto chociażby jeden 
dzień przed 31 lipca 1990 roku służył w cywilnych i wojskowych 
instytucjach na rzecz tzw. państwa totalitarnego – chociaż Polska nigdy 
takim nie była. Zakres podmiotowy jej jest tak szeroki, że obejmuje 
również milicjantów, żołnierzy WOP, funkcjonariuszy BOR, więzienników, 
informatyków z PESELA, żołnierzy WSW itp. 
  

https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue
https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/CIEBIE%20TE%C5%BB%20MO%C5%BBE%20TO%20SPOTKA%C4%86.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/CIEBIE%20TE%C5%BB%20MO%C5%BBE%20TO%20SPOTKA%C4%86.pdf
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Co dalej z osobami dotkniętymi ustawą dezubekizacyjną? 
http://gazetabaltycka.pl/promowane/co-dalej-z-osobami-dotknietymi-
ustawa-dezubekizacyjna. 
Opublikowano 11. 12 2018 

Sytuacja, w której się znaleźli emeryci i renciści mundurowi, w tym wdowy 
i dzieci po funkcjonariuszach, a mianowicie objęcie ich bublem prawnym, 
czyli ustawą represyjną nazywaną przez PiS ustawą dezubekizacyjną, jest 
nieciekawa, ale nie beznadziejna. W najgorszym przypadku nie odzyskają 
oni należnych im świadczeń emerytalnych, pozwy wniesione przez nich 
do sądów będą się ciągnęły latami. Ich finał będzie trudny do przewidzenia 
i w wielu przypadkach niepozostanie nic innego jak zapisanie tych spraw 
w spadku dzieciom albo wnukom. 

 

Dobra zmiana przegrała z Unią 
http://thefad.pl/aktualnosci/stefan-niesiolowski-dobra-zmiana/ 

Stefan Niesiołowski. 26 listopada 2018  

Pisowskie kłamstwo obiegło rzeczywiście kawał globu, ale Unia wreszcie 
założyła buty i kłamstwo zdechło w konwulsjach. Ten sukces jest 
częściowy, został pisowski TK, groteskowa KRS i p. Ziobro, któremu 
wydaje się, że może decydować o aresztach i wyrokach 

 

Drugi apel do sędziów – 18 12 2018 
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2018.12.18%20Drugi%20apel%20do%
20s%C4%99dzi%C3%B3w%20SO.pdf 

 

Pierwszy apel do sędziów - 18 08 2018 
http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/FSSM_Pierwszy-
apel-do-sedzi%C3%B3w-SO_2018_08_20.pdf 

 
  

http://gazetabaltycka.pl/promowane/co-dalej-z-osobami-dotknietymi-ustawa-dezubekizacyjna%20Opublikowano%2011.%2012%202018
http://gazetabaltycka.pl/promowane/co-dalej-z-osobami-dotknietymi-ustawa-dezubekizacyjna%20Opublikowano%2011.%2012%202018
http://gazetabaltycka.pl/tag/emeryci
http://gazetabaltycka.pl/tag/rencisci
http://gazetabaltycka.pl/tag/pis
http://thefad.pl/aktualnosci/stefan-niesiolowski-dobra-zmiana/
https://www.facebook.com/Stefan-Niesio%C5%82owski-680623938629698/?__tn__=kCH-R&eid=ARBHpuDOeQymvQ-nKZaR8AHjoP9SzXdDe26TUQlBGcREqe0UNriYve24NtNoiaz78q7sJgyzdR1tmT5Z&hc_ref=ARQNudLrB_PBaN0OqSVC6l1LHDXZxSqcDOVYwez8mPGi3SYZebmNo3ywVGj7oUlboz4&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDyeoRG689yVMZ0qhU-BM68VWecmAp9lleOTPlO6vcBbCDX1xtFaauF8GlC-07GTsD5x8pjSmyEwvrXJuxWd_QILxzHtuZcg3Jrz7YHXcn-0jCsQv62tFoLR6bNcqNZ2G51lPUgCX924dE9md7Fw7rqUb2F9DB775-iolAMKHdquddwZvgs3MHDXoFjuv0G6SmT1lh1r3vdOdFTDwm5g0XUxqh-sWeRYayH_pAjj52W18cPzb433grJcQ9TA2WTQolR8yYZ0mQwZApQcDhTOOx-UZIikJYnuC9HVAJDfYJZF7zsrs5xpMXvIuufcXZK9IYWUMb-jXefpoA2Gj-15w
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2018.12.18%20Drugi%20apel%20do%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20SO.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2018.12.18%20Drugi%20apel%20do%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20SO.pdf
http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/FSSM_Pierwszy-apel-do-sedzi%C3%B3w-SO_2018_08_20.pdf
http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/FSSM_Pierwszy-apel-do-sedzi%C3%B3w-SO_2018_08_20.pdf
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List do Profesora Stefana Niesiołowskiego 
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Link do listu do Profesora Stefana Niesiołowskiego 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/list%20do%20prof.%20Niesiolowskiego%20-10%2012%202018.pdf
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Szanowny Panie Pośle! Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych powstało w 1990 roku i zrzesza prawie 20 tysięcy członków. 
Większość naszych członków to policjanci w stanie spoczynku którzy 
uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe pod rządami ustawy 
emerytalnej uchwalonej w 1994 roku. W tej grupie jest kilkanaście tysięcy 
byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy podjęli służbę w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i kontynuowali ją 
w Policji już Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Endangered Species… 
http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/142%20Endangered%20Sp
ecies.pdf 

…to nie tylko tytuł doskonałej, akustycznej płyty, ale także przyczynek do 
tego, żeby „pochylić się” nad tym, jak niedoskonałości natury ludzkiej biorą 
górę nad zdrowym rozsądkiem. Czytając to, co niektórzy wypisują na 
forach internetowych i portalach społecznościowych ogarnia mnie 
przerażenie. 

 

List represjonowanej o absurdach i bestialstwie IPN  
Opublikowane na FB Represjonowani - Pomorskie 15 marca 2018 

Witam. Ponieważ nie mam konta na "F" i tam się nie udzielam, pozwalam 
sobie podzielić się z Panem informacją, że w tym miesiącu obniżono mi 
po raz kolejny emeryturę. Pierwszy raz w roku 2009, następnie w wyniku 
ostatniej ustawy w roku 2017 i obecnie po raz trzeci w roku 2018. Obniżka 
ta jest konsekwencją mojej kilkumiesięcznej korespondencji z IPN, w 
trakcie której usiłowałam ustalić, dlaczego IPN na przestrzeni lat 2009 - 
2017 wydał kolejno trzy różne informacje o przebiegu mojej służby 
(różniące się nawet okresami kilku lat) oraz dlaczego zaliczył okresy 
mojego pobytu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym 
jako okres służby na rzecz "państwa totalitarnego". 

Wszystkie wymienione decyzje wydano na podstawie tych samych 
dokumentów a stan faktyczny od momentu wydania pierwszej decyzji 

http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/142%20Endangered%20Species.pdf
http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/142%20Endangered%20Species.pdf
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emerytalnej nie uległ zmianie. Oczywiście nie uzyskałam żadnej informacji 
o powodach wydania trzech różnych i sprzecznych ze sobą informacji o 
przebiegu mojej służby, natomiast w ramach "uspokojenia mnie" jako 
natarczywego interesanta - IPN wydał kolejną, czwartą z rzędu informację 
o przebiegu mojej służby - dokładają mi ok. 2 lata służby na rzecz 
"państwa totalitarnego". 

W wyniku tej decyzji Dyrektor ZER MSW po raz trzeci obniżył mi 
emeryturę (która i tak była "głodowa"). Oczywiście Dyrektor ZER tak jak 
poprzednio - zaliczył okres moich urlopów związanych z wychowywaniem 
dziecka jako okres służby w jednostce służby bezpieczeństwa, pomimo 
faktu, że IPN poinformował go o moim pobycie na wym. urlopach, w takcie 
których korzystałam z dobrodziejstwa Kodeksu Pracy, nie otrzymywałam 
żadnego wynagrodzenia z tytułu służby a nawet byłam przeniesiona do 
dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego MO, nie zajmując żadnego etatu. 

Ponadto posiadam wyrok Sądu Apelacyjnego, który w wyniku mojego 
odwołania od pierwszej decyzji obniżającej z 2009 r - uznał okresy 
wychowywania dziecka za służbę liczoną po 2,6 % podstawy za każdy 
rok. To absolutnie nie robi żadnego wrażenia na Dyrektorze ZER, 
który skwapliwie i niezgodnie z prawem po raz trzeci obniżył mi 
emeryturę. 
Całą tę sytuację odbieram jako wyraźny sygnał, aby "nie próbować fikać", 
nie kierować niewygodnych pytań do IPN, gdyż można zostać 
"zdyscyplinowanym" poprzez kolejną obniżkę świadczenia ("no i co nam 
zrobisz?" a Sąd Okręgowy nawet nie wyznaczył terminu rozprawy w 
wyniku mojego odwołania z czerwca 2017r.). 

Jestem inwalidką I grupy niezdolną do samodzielnej egzystencji. Po 
otrzymaniu decyzji w 2017 r, która całkowicie zlikwidowała moją rentę i 
przyznała mi głodową emeryturę - znalazłam się w szpitalu na oddziale 
kardiologicznym. Udało mi się z tego wyjść. Teraz czuję się podobnie, leżę 
chora i czekam na polepszenie, aby móc napisać kolejne odwołanie. 
Zastanawiam się czy to już ostatnia decyzja obniżająca? Być może, zanim 
napiszę odwołanie dostanę kolejną.... Pozdrawiam 

[List opublikowano za zgodą autora - dane do wiadomości administratora]  
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Negatywne skutki wprowadzenia ustawy represyjnej z 
16.12.2016r. 
http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/147%20Skutki%20ustawy.pdf 

Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw 
Człowieka 

 

Nie byli funkcjonariuszami SB 
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-
funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html  

Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za prawdziwe oświadczenia lustracyjne 
12 byłych pracowników wydziału łączności milicji, których zaliczono po 
latach do SB i pozbawiono znacznej części emerytur. Ostatnie wydane w 
piątek orzeczenie dotyczyło byłej telefonistki. 

 

Opinia prawna w sprawie ekwiwalentu za urlop w Straży 
Granicznej 
https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf   

 
Posłanka PO zawiadamia prokuraturę. "Tak nie powinien 
zachowywać się komendant policji" 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-
poslanka-po-prokuratury- HYPERLINK 
"https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-
poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html"podlaski-
komendant-policji.html 

Posłanka Bożena Kamińska (PO) złożyła do prokuratury zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa przez podlaskiego komendanta policji Daniela 
Kołnierowicza, który na antenie lokalnej rozgłośni radiowej miał 
zaproponować "konkurs na najlepszy anonim" o posłance 

http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/147%20Skutki%20ustawy.pdf
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html
https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-%20HYPERLINK%20%22https:/wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html%22podlaski-komendant-policji.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-%20HYPERLINK%20%22https:/wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html%22podlaski-komendant-policji.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-%20HYPERLINK%20%22https:/wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html%22podlaski-komendant-policji.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-%20HYPERLINK%20%22https:/wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html%22podlaski-komendant-policji.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-%20HYPERLINK%20%22https:/wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html%22podlaski-komendant-policji.html
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Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienie ZG SEiRP z 6 
listopada 2018 roku  
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Kolejna odpowiedź w stylu Barei czy pisania na Berdyczów  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20
ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%20201
8%20r..pdf) 
 
  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%202018%20r..pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%202018%20r..pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%202018%20r..pdf


32 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 1 (79) 2019 

Wyjaśnienia Marszałka Sejmu w sprawie pytania 
prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII 
Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań 
od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent 
byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz 
totalitarnego państwa z 24 stycznia 2018 r. 
http://kielce.seirp.com.pl/wp-
content/uploads/2018/11/Stanowisko_Sejmu_P_4_18_2018_11_23.pdf 

 

Obradująca w Warszawie Rada Krajowa SLD przyjęła 
uchwałę w sprawie ustawy represyjnej wobec emerytów 
mundurowych 
http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html 

Solidaryzujemy się ze środowiskiem osób objętych ustawą represyjną 
oraz ich rodzinami. Pamiętamy o Waszej krzywdzie i zrobimy wszystko, 
by przywrócić należne Wam świadczenia oraz ukarać winnych tragedii 
jaka Was dotknęła. 

 
Użyto nawet drona  
https://www.niebywalesuwalki.pl/2018/12/jaroslaw-zielinski-w-sieci-o-
anonimach-i-nagonce-medialnej-uzyto-nawet-drona/ 

Posłanka PO Bożena Kamińska, nie mając ze swojej strony wyborcom nic 
do zaoferowania, swoją szansę na szersze zaistnienie w mediach 
upatrzyła w atakach na mnie – przekonuje w najnowszym wywiadzie dla 
„Sieci” wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, dodając, że już zwrócił się 
do prawników w kwestii analizy sytuacji związanej z ostatnimi atakami 
politycznymi i medialnymi. 
 
  

http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stanowisko_Sejmu_P_4_18_2018_11_23.pdf
http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stanowisko_Sejmu_P_4_18_2018_11_23.pdf
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html
https://www.niebywalesuwalki.pl/2018/12/jaroslaw-zielinski-w-sieci-o-anonimach-i-nagonce-medialnej-uzyto-nawet-drona/
https://www.niebywalesuwalki.pl/2018/12/jaroslaw-zielinski-w-sieci-o-anonimach-i-nagonce-medialnej-uzyto-nawet-drona/
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W SOPOCIE. ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE 

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w 
Sopocie SEiRP Koło Sopot zorganizowało zebranie połączone ze 
spotkaniem integracyjno-świątecznym. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Koła oraz zaproszeni goście: Komendant Miejski Policji w 
Sopocie insp. Piotr Bolin i jego zastępca podinsp. Michał Biedrawa, ks. 
kanonik mgr lic. Dariusz Ławik Proboszcz Parafii Złota Karczma, Prezes 
ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jan Pietruszewski oraz 
Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jarosław Fikus. 

Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, 
który na wstępie powitał zaproszonych gości i pozostałych uczestników 
spotkania. Uczczono chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie członków 
Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał kanonik mgr lic. Dariusz Ławik, 
przekazując wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe oraz na Nowy Rok. 
Po przekazaniu opłatków, uczestnicy spotkania przystąpili do dzielenia się 
nim z wszystkimi oraz składali sobie wzajemnie życzenia. 

Prezes Koła złożył sprawozdanie z działalności w bieżącym roku, 
przekazał również informacje z bieżących prac SEiRP Koła w Sopocie, 
jednocześnie przedstawił zmiany osobowe które nastąpiły w ZG SEiRP w 
Warszawie, podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP które 
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odbyło się w dn. 25-27.10.2018 w Płońsku. Z uwagi na zbliżający się okres 
realizacji indywidualnych rozliczeń podatkowych za rok 2018, omówił potrzebę 
stałej realizacji zbiórki 1% podatku na rzecz SEiRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego. Jednocześnie przekazał obecnym członkom Koła plany 
wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019. 
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Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wręczania wyróżnień 
członkom Stowarzyszenia. Osoby, które bardzo angażują się w działalność Koła 
zostali wyróżnieni: Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP"; Odznaką "Za 
zasługi dla SEiRP"; oraz "Dyplomem Uznania" 

Po części oficjalnej przystąpiono do części integracyjnej przy poczęstunku 
świątecznym i wspominaniu minionych lat. Uczestnicy po świątecznie i mile 
spędzonym popołudniu pożegnali się zapraszając na kolejne spotkanie Koła w 
Sopocie. 

Tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 
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PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO SEIRP W GDAŃSKU 

W dniu 11.12.2018 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie 
odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan 
Pietruszewski otwierając zebranie przywitał obecnych członków Zarządu. 

Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania 
przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania. 

Następnie Prezes Jan Pietruszewski przekazał informacje z bieżących 
pracach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, jednocześnie 
przedstawił zmiany osobowe które nastąpiły w ZG SEiRP w Warszawie, 
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podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP które odbyło się w dn. 
25-27 10.2018 w Płońsku. Nowym Wiceprzewodniczącym Zarządu 
Głównego SEiRP został wybranych kolega Waldemar Sopek, 
Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, co jest 
szczególnym wyróżnieniem dla naszego regionu. Z uwagi na zbliżający 
się okres realizacji indywidualnych rozliczeń podatkowych za rok 2018, 
Prezes J. Pietruszewski omówił potrzebę stałej realizacji zbiórki 1% 
podatku na rzecz SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego. Prezes 
Zarządu SEiRP Koła w Gdyni Małgorzata Górska przedstawiła plany 
wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019. 

Obecna na spotkaniu przedstawicielka PZU Życie S.A. Pani Monika 
Tomczyk omówiła zaprezentowany program ubezpieczenia grupowego 
przygotowanego dla emerytów i rencistów policyjnych jak i ich rodzin. Po 
rozdaniu broszur nastąpiła wolna dyskusja w zakresie zaprezentowanych 
rozwiązań. 
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Następnym punktem zebrania było wyróżnienie członków 
Stowarzyszenia: 

Tytułem Honorowym "Za zasługi dla SEiRP:  

Mikołaj Durzyński, Prezes Honorowy Koła SEiRP w Gdyni; Henryk 
Kaźmierski, Honorowy Rzecznik Prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni; Erwin Bruggemann, Wiceprezes Honorowy ZW SEiRP w Gdańsku 
z/s w Gdyni; 
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Wyróżnieni Odznaką " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP": 

Joanna Jarczak; Lilianna Fiedler; Wacław Ziomek; Tadeusz Żebrowski; 
Kazimierz Socha; Roman Jereczek; Jerzy Sekuła; Zygmunt Rohda; 
Ludwik Trzewik; Jerzy Antkowiak; Zbigniew Rajkowski; 

Wyróżnieni Odznaką " Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem: 

Teresa Radomska; Andrzej Kurszewski; Zbigniew Michalak; 

Wyróżnieni "Dyplomem Uznania": 

Józef Wardyn; Krzysztof Stępnicki; Waldemar Sopek 
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Odznaczenia w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, 
wręczył prezes ZW Jan Pietruszewski wraz z I Wiceprezesem 
Hieronimem Brzozowcem. 

Po zakończeniu części roboczej, w części uroczystej Prezes ZW 
Stowarzyszenia Jan Pietruszewski przywitał zaproszonych gości w 
osobach Pana nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, inspektora Piotra Bolin, Komendanta 
Miejskiego Policji w Sopocie oraz pierwszego Z-cę KMP w Sopocie 
podinsp. Michała Biedrawę oraz kapelana Policji ks. prałata dr Bogusława 
Głodowskiego. Zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczne oraz 
noworoczne i uczestniczyli w wzajemnym dzieleniu się opłatkiem. 

tekst: Jarosław Fikus -rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni 

zdjęcia: Henryk Kaźmierski - Honorowy Rzecznik Prasowy ZW SEiRP w 
Gdańsku z/s w Gdyni 
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WYCIECZKA PROMEM GDAŃSK-NYNÄSHAMN 

W dniach 23-25 listopada 2018 r. Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku 
zorganizował kolejną w tym roku dla członków Stowarzyszenia oraz ich 
rodzin trzydniową wycieczkę integracyjną promem na trasie Gdańsk - 
Nynäshamn, w której udział wzięło 60 osób. 
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Po przypłynięciu do portu członkowie wycieczki w kilku grupach zwiedzili 
okolice portu oraz urokliwe miasteczko Nynäshamn. 
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Podróż promem była czasem wspólnych dyskusji, wspomnień i opowieści 
o historii, przeżytych przygodach oraz nowych planów na kolejne wspólne 
spotkania. Wszyscy uczestnicy wycieczki pełni wrażeń z rejsu jak i mile 
spędzonego wspólnie czasu w miłej atmosferze w dniu 25 listopada 
powrócili do portu w Gdańsku. 

Rzecznik prasowy, J. Fikus 

foto, M. Górska 
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KOŁO W GDYNI 
ZMARŁ ST. SIERŻ. SZTAB. W ST. SPOCZ. 

MARIAN CHABOWSKI (1934-2018) 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 27 
listopada 2018 roku w wieku 84 lat zmarł nasz 
kolega wieloletni członek SEiRP Koła w 
Gdyni 

st. sierż. sztab. w st. spocz.  
Chabowski Marian 

Do organów porządku publicznego Milicji Obywatelskiej, wstąpił w 1961 
roku. Swoją służbę społeczeństwu pełnił głównie w pionie dochodzeniowo 
- śledczym prowadząc postępowania przygotowawcze. Podczas służby w 
1982 roku za wyniki służby został odznaczony "Srebrnym Krzyżem 
Zasługi". Po przejściu na emeryturę był zaangażowany w działalność 
społeczną na rzecz środowiska emeryckiego działając w Stowarzyszeniu 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Gdyni. W 2012 roku za 
działalność społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów 
policyjnych odznaczony został odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z 
dyplomem. 

W dniu 01 grudnia 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych, które odbyły 
się na cmentarzu Gdynia Witomino, udział wzięli członkowie Zarządu 
SEiRP Koła w Gdyni oraz koledzy, koleżanki i przyjaciele - członkowie 
Koła SEiRP w Gdyni. 

Cześć Jego Pamięci!!! 

Koledzy i Koleżanki z SEiRP Koło w Gdyni 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
NEGATYWNE SKUTKI USTAWY REPRESYJNEJ 

Z 16.12.2016 

Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw 
Człowieka. 

1. Ustawa powoduje powtórne karanie zbiorowe funkcjonariuszy 
Państwa Polskiego, pomimo że nie zostali oni skazani żadnymi wyrokami 
sądowymi jak i nie przypisano im żadnej winy. Tym samym nie popełnili 
żadnego przestępstwa, a więc przeciwnie byli wielokrotnie wynagradzani. 
Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo powinien zostać osądzony i ukarany 
indywidualnie. Ustawa dotyka ok.40 tys. emerytów, rencistów, wdowy i 
sieroty. 

2. Zgony - prowadzona jest tzw. Biała Księga. Na dzień dzisiejszy 
odnotowano 52 zgony (14 samobójstw, pozostałe to: zawały serca, udary, 
wylewy). W obecnej chwili badane są kolejne zgony. Wiele osób w wyniku 
tej ustawy zostało inwalidami. 
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3. Drastyczne obniżenie emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych. 
Kształtują się w przedziale od 854,00 zł. netto do 1.716,00 zł. netto. 
Maksymalnie obniżono je o 80% (szczególnie tym emerytom i rencistom 
pracujących do 1990r.i wdowom, których mężowie pracowali również do 
1990r. Nawet, gdyby ktoś pracował dalej to i tak nie będzie miał 
podniesionej emerytury. Takie ograniczenie stwarza grupę ludzi 
wyklętych, a wręcz „podludzi” tak jak wprowadził to Hitler w ustawach 
norymberskich 1933r. To ustawa segregacyjna, objęci nią funkcjonariusze 
nie mają praw ogólnych. 

4. Obniżenie współczynnika emerytalnego. W pierwszej ustawie z 
2009r. obniżono współczynnik za każdy rok pracy przepracowany w 
organach bezpieczeństwa do 0,7%. Osoby, które pracowały tylko do 
1990r.otrzymały najniższe emerytury. Obecna ustawa zmienia przelicznik 
na 0% za pracę do 1990r. (przestępcy odsiadujący wyroki w zakładach 
karnych mają 0,7%, a jeśli w tym czasie pracują to 1,3%). Objęci ustawą 
funkcjonariusze i ich rodziny, którzy nigdy nie byli sądzeni i skazani są 
więc w o wiele gorszej sytuacji niż mordercy i gwałciciele. 

5. Odbieranie rent inwalidzkich, które orzeczone były przez 
Wojewódzkie Komisje Lekarskie MSWiA. Nawet, gdy inwalidztwo 
powstało po 1990r.i w związku ze służbą to i tak odbierane są renty (np. 
w wyniku strzelaniny w Magdalence). 

6. Odbieranie rent rodzinnych. Były Minister MSWiA - M. Błaszczak 
podawał w środkach przekazu publicznego, że wysokość rent rodzinnych 
jest w wysokości średniej krajowej i wynosić będzie ok.1700 zł. brutto, co 
jest nieprawdą, bowiem wdowy po funkcjonariuszach, którzy małżonkowie 
pracowali do 1990r.otrzymują 850 zł. netto. Sytuacja życiowa tych osób 
przedstawia się bardzo dramatycznie (zwłaszcza osób samotnych), 
ponieważ każda z nich musi zmagać się z konsekwencjami decyzji o 
drastycznym obniżeniu przyznanego świadczenia (prawa nabytego na 
stałe, jest własnością). Większość z nich boryka się z problemami życia 
codziennego, najczęściej są to osoby niepełnosprawne. Osoby te są w 
zaawansowanym wieku emerytalnym i nigdzie nie znajdą zatrudnienia. 
Dodatkowym obciążeniem psychicznym jest świadomość napiętnowania 
ich bliskich jako funkcjonariuszy SB, pomimo, że nie można przypisać im 
żadnej winy. 
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7. Odwrócenie zasady domniemania niewinności. Odgórnie 
wszystkich funkcjonariuszy uznaje się winnych i jeżeli chcieliby się 
odwołać to muszą udowadniać, że są niewinni. 

8. Niedotrzymanie umowy. Funkcjonariusze, którzy przeszli 
pozytywną weryfikację nie są na równi traktowani z funkcjonariuszami 
zatrudnionymi po 1990r. Szereg emerytur zabierana jest za pracę po 
1990r. Gdyby wtedy podjęli pracę poza resortem i nie poddali się 
weryfikacji to dzisiaj nie zabrano by im emerytur i rent. 

9. Zabieranie praw nabytych. Emerytury, renty inwalidzkie i renty 
rodzinne to prawa nabyte, a nie przywileje. Zostały one naliczone na 
podstawie przepracowanych lat i z uwzględnieniem trudnych warunków. 
Była to służba w niewymiarowym czasie pracy, czasami nawet po kilka dni 
i z narażaniem życia. Zasady nabywania emerytur mundurowych 
obowiązują od 1990r., a nagle rządzący zmieniają zasady dla grupy 
„podludzi” po 27 latach. 

10. Brak przygotowania pomocy osłonowej, szczególnie dla osób 
samotnych (Fundusz Socjalny MSWiA jest doraźny, tj. 2-3 razy w roku i 
zbyt niski, aby roztoczyć pomocą ok.40 tys. osób objętych represją).  

11. Brak pomocy MOPS, MOPR (kwota 854 zł. netto jest za wysoka, 
aby udzielić jakiegokolwiek dodatku). Renta czy emerytura w wymienionej 
kwocie jest znacznie niższa niż koszt pobytu w ośrodku pomocy 
społecznej.  

12. Wykluczenie osób objętych ustawą represyjną w zatrudnieniu w 
resorcie budżetowym (UM, UG, PZŁ, urzędy celno-skarbowe, uczelnie).  

13. Brak wydania pozytywnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie art.8a (akt łaski). 

14. Brak wysyłania z wojewódzkich Zakładów Emerytalno-Rentowych 
MSWiA odwołań od decyzji emerytalnych i rentowych. Wiele osób 
wyroków nie doczeka. 

15. Bezterminowe zawieszenie spraw w SO w Warszawie (złożenie 
zapytania Sędziego do TK w sprawie konstytucjonalności wymienionej 
ustawy). 
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16. Szkalowanie. Partia rządząca przedstawia osoby objęte ustawą 
represyjną w bardzo złym świetle. Ubecy, esbeckie wdowy, mordercy, 
oprawcy, kaci, gorszy sort. To tylko niektóre epitety. Tymczasem wszyscy 
żyliśmy i pracowaliśmy w czasach PRL-u i nikt nie miał wpływu na to, kiedy 
się urodził i w jakich czasach przyszło mu żyć. SB to ochrona naszej 
gospodarki, to powstanie bazy PESEL, ochrona naszych osobistości 
świata (zabezpieczenie wizyt Papieża, Prezydentów i innych osób), 
ochrona i zdobycie najnowszych technologii w tym m.in. lekarstw, itd., a 
nie tylko walka z wewnętrzną opozycją do obecnego wtedy Rządu. 
Skandalem jest, że ustawodawca uznał, że objęci ustawą represyjną 
pracowali na rzecz „państwa totalitarnego”. Termin ten budzi wiele 
wątpliwości natury prawnej. 

17. Ustawa godzi w godność, honor mundurowych i ich rodzin. 

18. Ustawa godzi w: zaufanie obywatela do państwa i prawa; do 
zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia egzystencji, 
sprawiedliwości społecznej zagwarantowane w Konstytucji RP. 

19. Zubożenie osób samotnych, brak środków do życia może 
doprowadzić do bardzo wielkiego problemu, mianowicie: bezdomności i 
samobójstw. Jest to ustawa eutanazyjna. 

20. Nierówne traktowanie przez Rząd seniorów, osób 
niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, wdowy i sieroty. 

21. Łamanie praworządności w kraju wg Unii Europejskiej i PE. Nie ma 
kraju, gdzie współczynnik emerytalny/rentowy jest 0%. 

Ewa Macek 

Wojewódzki Koordynator  
ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych 
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ZARZĄD OKRĘGOWY  
W PIOTRKOWIE TRYB. 

KOŁO W OPOCZNIE. SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Dnia 8 grudnia 2018r. Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Opocznie pod przewodnictwem Kol. 
Bernarda Adamczyka - prezesa Zarządu Koła zorganizował dla swoich 
członków i sympatyków spotkanie opłatkowe w tak ważnym dla wszystkich 
przedświątecznym okresie, mogącym dać rodzinie emeryckiej namiastkę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy zgromadzeni przy 
świątecznie wystrojonych stołach poczuli ten szczególny klimat a zarazem 
dobrodziejstwo złożenia sobie nawzajem życzeń, łamiąc się opłatkiem. W 
spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście a wśród nich: insp. Konrad 
Kobierski – komendant powiatowy Policji w Opocznie oraz Kol. Wojciech 
Trzeciecki – prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie było też 
okazją do podsumowania działalności Koła w kończącym się roku. Znalazł 
się również moment przedstawienia planów i przedsięwzięć Zarządu na 
nadchodzący Nowy Rok. 
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Była również miła chwila wręczenia odznaczeń nadanych przez Zarząd 
Główny SEiRP dla wyróżniających się w działalności na rzecz 
stowarzyszenia członków, którzy otrzymali odznaki za zasługi, a byli to: 
Kol., Kol. Wiesław Białuski i Mieczysław Pietrasik. Wręczenia odznaczeń 
dokonał Kol. Wojciech Trzeciecki - członek Prezydium Zarządu Głównego 
SEiRP. Swoją obecnością zaszczyciła również zaproszona delegacja 
członków z zaprzyjaźnionego Koła Terenowego SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
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Atmosfera wieczornego spotkania wraz z klimatem nadchodzących Świąt, 
została przekazana wraz z życzeniami i opłatkiem dla rodzin uczestników 
spotkania. 

Marek Predoń, 
Rzecznik Prasowy OO SEiRP  
w Piotrkowie Trybunalskim 

Bernard Adamczyk 
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KOŁO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Koła Terenowego SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim pod przewodnictwem Kolegi Włodzimierza Alamy – Prezesa 
Koła, zorganizował spotkanie opłatkowe. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Seniorzy oraz zaproszeni goście. Spotkanie zostało 
zorganizowane w Restauracji Dom Weselny - „Meckier” w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Cmentarnej 17. 
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Wśród gości zaproszonych swoją obecnością zaszczycili: mł. insp. 
Bogdan Ociepa - zastępca komendanta miejskiego Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim, asp. Ilona Sidorko – rzecznik prasowy komendanta 
miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Kol., Kol. Zdzisław Pełka – 
członek Zarządu Głównego oraz prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi wraz z małżonką, Eugeniusz Czajkowski 
- Prezes Honorowy SEiRP. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni 
przedstawiciele z Kół Terenowych SEiRP w Koluszkach. Zebranych 
przywitał Kol. Włodzimierz Alama, który złożył życzenia Wigilijne i 
Świąteczno-Noworoczne. Seniorzy otrzymali paczki z zawartością 
słodyczy, ufundowane przez Zarząd Koła. 
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Zebrani śpiewali popularne kolędy i pastorałki przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego: „TRIO BAND” - pod przewodnictwem członka 
naszego Stowarzyszenia Kol. Janusza Boguckiego - akordeon, 
Eugeniusza Grochulskiego – skrzypce i Mirosława Michałowicza - gitara 
klasyczna. 

tekst i zdjęcia 

Marek Predoń 
Rzecznik Prasowy OO SEiRP 
w Piotrkowie Trybunalskim 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 
KOŁO W KALISZU. 

SPOTKANIE WIGILIJNE KOŁA PTTK „Z BUTA” 
W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się wigilijno-opłatkowe spotkanie 
Koła PTTK „Z Buta” działające przy Stowarzyszeniu Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Kaliszu, w którym uczestniczyło 15 osób. 

Spotkanie rozpoczęliśmy II zawodami strzeleckimi o Puchar 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu. Każdy ze 
strzelających miał od oddania 25 strzałów z karabinu sportowego z 
których 20 podlegało ocenie. 
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Po podliczeniu ustalono klasyfikację końcową: 

1 miejsce - Kubik Henryk 

2 miejsce - Nowak Maciej 

3 miejsce - Ptak Aleksandra (1 miejsce wśród startujących zawodniczek) 

4 miejsce - Juraszek Sławomir 

5 miejsce - Wojcieszak Adam 

6 miejsce - Sobczak Arkadiusz. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary ufundowane przez Zarząd 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu, które 
wręczał Prezes Zbigniew Gąsiorek. 
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Po wręczeniu pucharów, dyplomów i zrobieniu wspólnego zdjęcia 
zasiedliśmy do przygotowanego stołu z wigilijnymi i świątecznymi 
potrawami, przygotowanymi przez naszą koleżankę Anię. Jak stwierdzili 
uczestnicy jedzenie było jedno smaczniejsze od drugiego. 

Podsumowaliśmy także mijający rok 2018, dzieląc się refleksjami z 
udziału w rajdach, zawodach i życzyliśmy sobie, aby ten nadchodzący rok 
2019 był też co najmniej tak udany jak mijający. 

relację przekazał: Adam Wojcieszak 

rzecznik prasowy Roman Wojciechowski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
KOŁO W LUBACZOWIE. LUBACZOWSKIE 

ANDRZEJKI 
Dnia 24.11.2018 r. w Restauracji u „Dina” w Lubaczowie, Zarząd Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizował 
spotkanie „andrzejkowe” dla swoich członków z powiatu lubaczowskiego i 
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się; Prezes ZW SEiRP Kol. 
Jan Rusek wraz z małżonką, Komendant i Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Lubaczowie z małżonkami, Przewodniczący NSZZ 
P przy KPP Lubaczów Kol. Marek Kobylarz z małżonką, emeryci Straży 
Granicznej wchodzących w struktury Porozumienia Emerytów i Rencistów 
Służb Mundurowych, emeryci cywilni, policjanci i strażacy z czynnej 
służby Komend Powiatowych, pracownicy służby zdrowia, lasów 
państwowych, stacji kontroli pojazdów autu-test. Wszystkich 
zgromadzonych na spotkaniu przywitał Prezes Koła Kol. Józef 
Leszczyński, jednocześnie życzył wspaniałej zabawy. 
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W spotkaniu, które przebiegało w miłej atmosferze uczestniczyło 110 osób 
a do tańca przygrywał zespół „Akces”. W trakcie imprezy dyskutowano na 
wiele tematów, m.in. o „starych” policjantach, którzy zamierzają zasilić 
szeregi emerytów, o pozytywnych i negatywnych czynnikach 
wpływających na współpracę służb mundurowych. Tradycyjnie 
wspominano też o atrakcyjnych wycieczkach organizowanych przez Koło, 
ostatniej do Buska Zdroju i kielecczyzny, oraz tej mającej odbyć się w 
dniach 30.06 - 06.07.2019 r. do Wrocławia i okolic, na którą to, zapisy 
chętnych trwały trzy godziny. 

Autor: Marek Kisz 
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NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIA  
„SEIRP 2019” 

Pismo informacyjne PZU zawierające zmienione terminy 
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KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

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

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

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

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

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

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

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

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

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

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

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

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

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
NR 104 

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

Jest także w sieci: 

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

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

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

archiwum OBI https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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