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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 DOCHODOWEGO NA RZECZ 

SEIRP KRS 0000043188 

Uprzejmie informujemy, że w wykazie organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, zgodnie z art. 27a 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – t. J. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 688, z 
późn. Zm., zaktualizowanym przez narodowy instytut wolności – 
centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w dniu 11 lutego 
2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje się następujący zapis: 

1% 
PODATKU DLA SEiRP 

Od stycznia 2020 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego 
podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzy PIT za 2019 
r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 
Nazwę OPP: 

Stowarzyszenia Emerytów i  
Rencistów Policyjnych 

Nr rejestracji OPP w KRS: 

0000043188 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__tn__=kC-R&eid=ARBwupzTFPFj0UeRgeDtTs4BxPDlh2p_VjtwrU3DTCsoVNPyhn92zjsOyHprHAO7xVrzSEavYM0QeADY&hc_ref=ARSsGmiKaglmw0fhdbr-LTIQ7DizW2v9fPvmxu1iUL3RLCyGoGPfDPn0inF1Qgd1LMs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDanIlbz7Z2Qxy1el11Lnh1_Bwf0V5Fh-MV5PNyRecygjAFNEvKn7m2oDrQNgGjuARcB-bZ6wMTwPCWtXaZNkBwlql45IIO2hto21aB5ryHUwxQ0maEbpFZ2DWB--kAvbp3leOorbbIXQQRct1IBqYmSLFWH74ycJ37ANrmVC8HbdJmHuaHOj8UrEw3L-coj-a5cHHwYZTNc3OACkChkn2d3JigeC9IjCh8fTqw0fZ7BWCI0yi8-yqOpnNIzn7-sUWNpaXn3GOksnf9mySbDmTJI-NEKuCzr1YbmUIvZDhdW_kK_wLAUufSWYuTQYM7zpHwuHqUbtwECPkKt1zvVEE
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„1067. 00000431888 512442679 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I 
RENCISTÓW POLICYJNYCH MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA” 
Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 
Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 
2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019r. 
Dzięki Waszej hojności w 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako 
Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło - 136 421 złotych z odpisu 1% 
podatku za rok 2018. To dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku 
udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom na łączną kwotę 188 700 
złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 5 500 złotych. Koszty 
funkcjonowania Komisji OPP /delegacje – przejazdy, diety, rozliczenia/ 
wyniosły 4 422 złote. Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami została 
sfinansowana ze środków, które pozostały z ubiegłego roku. Mając na 
uwadze narastające potrzeby i wielkie znaczenie tej pomocy dla naszych 
członków, często pozostających w dramatycznej sytuacji materialnej, 
gorąco prosimy Koleżanki i Kolegów o omówienie tej sprawy na 
zebraniach Kół i Zarządów oraz o podjęcie wysiłku organizacyjnego 
zmierzającego do znaczącego zwiększenia liczby darczyńców. 

W szczególności polecamy korzystanie w sposób zorganizowany z druku 
PIT-OP, którego wzór i formularz zamieściliśmy na naszej stronie 
internetowej. Więcej przydatnych informacji, w szczególności dot. Usługi 
Twój e-PIT, na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/  

Usługa Twój e-PIT – prosta i przyjazna, pozwala na 
elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP 
W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informuję, że już od 
dzisiaj – 15.02.2020 roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać 
formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas Urząd Skarbowy. Nasz PIT 
jest dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. 

  

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/
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Adres elektroniczny portalu: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

Do zalogowania niezbędne są: 

− PESEL podatnika, 
− Przychód za rok 2018, 
− Przychód za rok 2019 

Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych 
i zaakceptować je i przed wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane 
Organizacji Pożytku Publicznego, w naszym przypadku: 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I  
RENCISTÓW POLICYJNYCH 

KRS - 0000043188 
To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy, żeby przeprowadzić 
całą operację sprawdzenia poprawności naszego PIT, wypełnienia 
danymi OPP, akceptacji i wysłania. 

Zachęcamy do korzystania! 
Dodatkowo w załącznikach PIT OP jako wzór i druk do samodzielnego 
wypełnienia lub wypełnienia w Kołach. Formularz PIT-OP jako wzór i druk 
do samodzielnego wypełnienia dostępny jest na stronie SEiRP: 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-
seirp3 

  

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
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Poniżej prezentujemy: 

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 27.01.2020 w sprawie 
odpisów podatkowych 
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Apel Komisji ds. OPP Zarządu Głównego SEiRP: 

A P E L 
Koleżanki i Koledzy, Emeryci Policyjni i Członkowie Rodzin 

pobierający świadczenia po bliskich, którzy odeszli z naszych szeregów. 

Wiele Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska, zwłaszcza tych 
najstarszych spośród nas, zmaga się bardzo często ze zwyczajną biedą i 
chorobami, którym towarzyszą głębokie stany depresyjne. Niestety, ostatnia 
nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej tylko ten stan pogłębiła. Nierzadko 
borykamy się z traumą spowodowaną obrzydliwym, zorganizowanym 
instytucjonalnie, hejtem i poczuciem odrzucenia przez część społeczeństwa, 
któremu zgodnie ze złożonym ślubowaniem, służyliśmy, także z narażeniem 
życia. 

W wyniku inkwizycyjnych, rygorystycznych decyzji emerytalnych wielu 
z nas dotknęło drastyczne obniżenie poziomu życia, w licznych przypadkach do 
granicy poniżej przetrwania egzystencjalnego. Sytuacja, w której zostaliśmy 
postawieni, zmusza do dokonywania codziennych upokarzających wyborów, 
odmawiania sobie i swoim najbliższym podstawowych zakupów spożywczych, 
odchodzenia od półek sklepowych. Nie należą także do rzadkości przypadki 
odchodzenia od okienka aptecznego bez leków, na zakup których nas nie stać. 
W najgorszej, najtrudniejszej sytuacji znajdują się nasze najstarsze Koleżanki i 
Koledzy, którzy ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie są w 
stanie podjąć pracy, a to właśnie setki z nich ma najniższe świadczenia. Wszyscy 
znamy historie osób, które biedę i stres przypłaciły własnym życiem. Mamy 
świadomość, że obecna sytuacja polityczna nie zwiastuje poprawy, wprost 
przeciwnie, coraz to nowe osoby otrzymują decyzje odbierające wypracowane 
świadczenia. 

Droga sądowa, budząca w pierwszych chwilach pewne nadzieje, została 
skutecznie zablokowana i pomimo wypracowania profesjonalnych modeli 
postępowania – sprawy większości z nas pozostają w zawieszeniu. 

W tej sytuacji jako ludzie pochylający się nad wnioskami o pomoc i 
wsparcie, czujemy się w obowiązku zaapelować do Szanownych Koleżanek i 
Kolegów o pomoc tym spośród nas, którzy są najsłabsi, często wręcz bezradni. 
Pomóżmy im przeżyć i przetrwać. 

A przecież nie tylko Ci, którym obniżono świadczenia, nie ze swojej 
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winy popadają w tarapaty finansowe z powodu chorób czy innych zdarzeń 
losowych. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma na co dzień 
kontakt z wszystkimi potrzebującymi i stara się, na ile to możliwe, pomóc i 
wesprzeć. 

Dlatego zwracamy się do Was – Koleżanki i Koledzy, Sympatycy - 
pomóżcie nam pomagać. Przekażcie proszę nasz Apel również członkom rodzin, 
znajomym i przyjaciołom. 

Wszystkie środki z 1% pochodzące z odpisu na organizację pożytku 
publicznego, którą jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, co 
do ostatniej złotówki, przeznaczone są dla osób w skrajnie trudnej sytuacji. 
Nawet 1 grosz z tej puli nie będzie przeznaczony na żaden inny cel. 

Zapewniamy, że nasze Stowarzyszenie wszystkie uzyskane środki 
przeznacza w całości dla emerytów policyjnych, rencistów policyjnych i 
rodzin Koleżanek i Kolegów, z którymi jeszcze nie tak dawno wspólnie 
służyliśmy Ojczyźnie. 

Dlatego w tych trudnych chwilach prosimy o solidarność i empatię. 
Propagujmy i popularyzujmy ideę SEIRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego: 
 

Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ 
Zarządu Głównego SEiRP   

Aby pomóc, wystarczy w PIT – OPP 
wpisać nasz numer KRS 

0000043188 
Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tej informacji w mediach 
elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób. 
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NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY. 
ORZECZENIA 

Bardzo ważne wyroki kasacyjne NSA z art. 8a: 
1. Wyrok NSA I OSK 1464/19 z 13.12.2019r 
2. Wyrok NSA I OSK 1895/19 z 13.12.2019r 
3. Wyrok NSA I OSK   610/19 z 13.12.2019r 
4. Wyrok NSA I OSK 1924/19 z 12.12.2019r 
5. Wyrok NSA I OSK 1976/19 z 12.12 2019r 
6. Wyrok NSA I OSK 2114/19 z 12.12.2019r 
7. Wyrok NSA I OSK 1711/19 z 12.12.2019r 
8. Wyrok NSA I OSK 1424/19 z 13.12.2019r 
9. Wyrok NSA I OSK 1615/18 z 29.11.2019r 
10. Wyrok NSA I OSK 1631/19 z 12.12.2019r 
11. Wyrok NSA I OSK 1654/19 z 12.12.2019r 

Link do treści wyroków: 
http://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego 

http://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W PEŁNYM 
SKŁADZIE ROZPOZNA SPRAWĘ SYGN. AKT P 

4/18 W SPRAWIE PYTAŃ PRAWNYCH SĄDU 
OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE SEKCJA XIII 
WYDZIAŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH -  

W DNIU 17 MARCA 2020 O GODZ. 12.30 

Informacja z 6.02.2020 pochodzi ze strony internetowej Trybunału 
Konstytucyjnego: 
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-
emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-
totalitarnego-panstwa 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na 
rzecz totalitarnego państwa. Podmiot inicjujący postępowanie: 

Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń 
Społecznych. Miejsce: Sala rozpraw, Data: 17 III 2020 godz.: 12.30 

  

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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Pytanie prawne, czy: 
a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b 
ustawy z 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 
w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 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 Więziennej oraz ich rodzin w 
związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 
30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób 
ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu 
służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady 
ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i 
stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, 
powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w 
porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 
września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją; 

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 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 Więziennej oraz ich rodzin są 
zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 
109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi 
na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, 
czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia. 
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Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. 
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I 
sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia 
TK Jakub Stelina. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&s
ygnatura=P%204/18, http://trybunal.gov.pl/s/p-418 

 

INFORMACJA 
dotycząca możliwości przekazywania spraw o wysokość emerytur i 
rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie 
do: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, 
Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, 
Wrocławia oraz Zielonej Góry. 
Istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu 
sądowi okręgowemu na zgodny wniosek stron. 
Zainteresowani przekazaniem sprawy do rozpoznania jednemu z 
w/w sądów okręgowych w miastach wojewódzkich, powinni złożyć 
do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w 
Warszawie wniosek (wzór poniżej). 
Pozostałe czynności wykonuje sąd, który po otrzymaniu naszego 
wniosku samodzielnie występuje do Dyrektora ZER MSWiA o 
wyrażenie zgody na przekazanie sprawy do rozpoznania 
wskazanemu we wniosku sądowi okręgowemu. 
 
  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
http://trybunal.gov.pl/s/p-418
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Wzór wniosku o przekazanie sprawy innemu sądowi 
okręgowemu (tekst – Word): 

…………………………, dnia ……………………………r. 

SĄD OKRĘGOWY     
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych  
w Warszawie      
ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa   

Odwołująca/y się: 

/imię, nazwisko, adres i PESEL/ 

Pozwany: 
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa 

Sygn. akt. XIII 1U …………… 

WNIOSEK 
o przekazanie sprawy równorzędnemu sądowi 

w ……………………………. 

 Na podstawie art. 461 §3 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o 
przekazanie mojej sprawy, sygn. akt. XIII 1U ……………………. do 
rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, tj. Sądowi Okręgowemu w 
………………, ze względów celowościowych. 

UZASADNIENIE 
 Odwołanie od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu 
wysokości mojej …………………………/emerytury/renty policyjnej/renty 
rodzinnej/ złożyłam/łem w dniu………………………r.  
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Aktualnie sprawa pozostaje w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako 
właściwym do jej rozpoznania.  Do chwili obecnej nie został jednak wyznaczony 
termin rozprawy.   

 Zgodnie z art. 461 §3 k.p.c., na zgodny wniosek stron, przy wystąpieniu 
względów celowościowych, istnieje możliwość przekazania mojej sprawy do 
rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. 

 Moim stałym miejscem zamieszkania jest …………………, położne/y w 
pobliżu siedziby Sądu Okręgowego w ………………………. 

 Okoliczność ta, w tym także mój wiek i stan zdrowia, mają istotne znaczenie 
w przypadku osobistego stawienia się na rozprawie, do czego mam prawo. Tym 
samym przekazanie mojej sprawy do rozpoznania ww. Sądowi Okręgowemu 
może nie tylko przyspieszyć jej rozpoznanie, ale także w sposób znaczny 
zmniejszy uciążliwości, które wiązałyby się z moim osobistym stawiennictwem 
przed Sądem Okręgowym Warszawie. Dodatkowo wyjaśniam, że siedziba ww. 
Sądu jest najlepiej skomunikowana z moim miejscem zamieszkania. Poza tym 
trudność dotycząca wyłożenia przeze mnie kwoty związanej z kosztami 
stawiennictwa w Sądzie w Warszawie, w mojej aktualnej sytuacji materialnej, 
nie jest bez znaczenia. Nadmieniam, że wyrażenie przez Dyrektora ZER 
MSWiA, zgody na przekazanie mojej sprawy innemu sądowi równorzędnemu 
ze względów celowościowych jest możliwe. 

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie. 

……………………………………………………….. 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Zwracam się do Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia przez 
PiS ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Jak pewnie wiecie 16 grudnia zeszłego roku Klub Parlamentarny Nowej 
Lewicy Razem złożył projekt ustawy przywracającej uposażenia 
emerytom mundurowym. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę 
uchwalenia przez PiS haniebnej ustawy represyjnej. Złożona przez 
Lewicę ustawa przywracająca emerytury mundurowym została 
skierowana do trzech sejmowych komisji: Administracji i Spraw 
Wewnętrznych, ds. Służb Specjalnych i Polityki Społecznej i Rodziny. 
Projektowi nadano numer druku sejmowego (100). 

Projekt Lewicy różni się jednym istotnym elementem od projektu 
obywatelskiego, który miałem zaszczyt prezentować w Sejmie 22 marca 
2018 roku w Sejmie. Przywraca pełną emeryturę za cały okres służby, 
bez względu na to, czy miała ona miejsce w PRL, czy w nowej Polsce. 
Projekt obywatelski zakładał za czas służby w PRL przelicznik ZUS-
owski (1,3), co było ukłonem w stronę PO i PSL, partii, które wprowadziły 
pierwszą ustawę represyjną, uchwaloną w 2009 roku.  

Projekt Lewicy jest bezkompromisowy - zakłada, że nie wolno stosować 
odpowiedzialności zbiorowej i odbierać praw nabytych, co dotyczy 
wszystkich i całego okresu służby bez wyjątku.  
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Musicie wiedzieć, że praktycznie nie ma szans na uchwalenie tej ustawy. 
PiS dysponuje większością zarówno na sali plenarnej, jak i w komisjach. 
Sukcesem będzie, jeśli druk 100 w ogóle opuści komisje. Informuję 
również, że z inicjatywy europosła Lewicy Pana Marka Balta 22 stycznia 
odbędzie się w Katowicach spotkanie ze środowiskiem emerytów 
mundurowych. Na spotkaniu tym, były europoseł Janusz Zemke 
oficjalnie przekaże, na ręce europosła Marka Balta, obowiązki związane 
z reprezentacją interesów środowiska mundurowych w Brukseli. 
Środowisko zostanie też poinformowane o planach i możliwościach 
oddziaływania w tej sprawie na struktury unijne.  

Przy okazji zwracam Waszą uwagę na wznowiony protest pod Sądem 
Okręgowym w Warszawie. Pikiety będą się odbywać w każdy czwartek 
w godzinach porannych, aż do odwołania  

Andrzej Rozenek, 16 stycznia 2020 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego 

poddania weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu 

funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa i katalogu 

funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa przez 

działających w porozumieniu przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 31 
Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Trybunał Konstytucyjny nie jest wyrocznią dla sądów 
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-
nie-jest-wyrocznia-dla-
sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui
1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4 

Ewa Maria Radlińska, 23 08 2012 

Gdy sąd powszechny oparł wyrok na wykładni Trybunału 
Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy i tak go uchyli, jeżeli ma odmienną linię 
orzecznictwa. Sądy mają dziś kłopot, interpretację którego z najwyższych 
organów zastosować przy wyrokowaniu, a prawnicy – którą interpretacją 
się sugerować, żeby wygrać sprawę dla klienta. /…/ – Należy jednak 
pamiętać, że TK wraz z wejściem w życie konstytucji w 1997 r. utracił 
prawo do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw – 
przypomina prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej. 

 

  

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4
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Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym – 17 marca 2020 
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-
emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-
totalitarnego-panstwa 

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym 
składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych 
Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń 
Społecznych. Dowiedzieliśmy się o tym w dniu 6 lutego 2020 roku ze 
strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Więcej informacji na 
naszej stronie: 

http://www.seirp.pl/17_03_2020_-rozprawa-w-trybunale-konstytucyjnym 

 

Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki 
https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-
wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html. 

Jakub Łukaszewski, 06 02 2020 

17 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą dezubekizacyjną. 
Obradom TK przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska. Ustawa 
dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017r. Zakłada obniżki 
emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień 
przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej 
komunistycznemu MSW lub w spec służbach MON. Nie ma znaczenia, 
że po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji 
czy innych służbach mundurowych. Sprawa leży w Trybunale od lutego 
2018 r. Pytanie prawne skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie. 

 

  

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
http://www.seirp.pl/17_03_2020_-rozprawa-w-trybunale-konstytucyjnym
https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html
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Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną 
https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-
dezubekizacyjna 

opublikowano 06 02 2020 

Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Sprawa zostanie 
rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzie. Na 17 marca Trybunał 
Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania sprawy pytania 
warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. /…/ 
as/PAP 

 

Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu 
lewicowców 
https://strajk.eu/ipn-muszynski-szarek/?fbclid=IwAR0MoYRPkOjr5r0y-
3qnC-KGsfV7lIo9lKzA0MxGhSe968_I8Zqg9mdgWrg.  
Małgorzata Kulbaczewska-Figat, 04 02 2020 

Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu lewicowców. Szef 
Instytutu: to prywatne pisanie na urlopie. Na początku grudnia ubiegłego 
roku Wojciech Muszyński, historyk i pracownik IPN, publicznie żałował, 
że członków partii Razem nie można zamordować tak, jak lewicowców w 
Chile Pinocheta: poprzez zrzucenie do oceanu. 

 

Minister blokuje skargi emerytalne byłych 
funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga 
https://www.prawo.pl/kadry/skargi-bylych-funkcjonariuszy-blokuje-
minister-spraw-wewnetrznych,497706.html. 

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 05 02 2020 

https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna
https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna
https://strajk.eu/ipn-muszynski-szarek/?fbclid=IwAR0MoYRPkOjr5r0y-3qnC-KGsfV7lIo9lKzA0MxGhSe968_I8Zqg9mdgWrg
https://strajk.eu/ipn-muszynski-szarek/?fbclid=IwAR0MoYRPkOjr5r0y-3qnC-KGsfV7lIo9lKzA0MxGhSe968_I8Zqg9mdgWrg
https://strajk.eu/author/agatha-rosenberg/
https://www.prawo.pl/kadry/skargi-bylych-funkcjonariuszy-blokuje-minister-spraw-wewnetrznych,497706.html
https://www.prawo.pl/kadry/skargi-bylych-funkcjonariuszy-blokuje-minister-spraw-wewnetrznych,497706.html
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Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły 
do Strasburga Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw 
dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, 
czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata 
od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna 
partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron 
skarżących. 

 

Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości - do 
czego prowadzi polityka nienawiści 
https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-
niesprawiedliwosci-do-
czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFN
MDqr8OSxfHORNcv4VW_eo 

Tomasz Piechowicz, 25 01 2019 

Patrząc na historię Polski i na obecną sytuację w kraju, mam wrażenie, 
że jako naród mamy w sobie jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć 
z nas najgorsze cechy, wzajemnie skłócić, wzbudzić nienawiść, a 
tragiczne wydarzenia będące tego efektem są w stanie spowodować w 
nas tylko chwilową refleksję i krótkotrwałą potrzebę zjednoczenia oraz 
pojednania. 

Czym kończy się polityka nienawiści, pokazało ostatnie tragiczne 
wydarzenie w Gdańsku. W tym kontekście chciałbym przytoczyć ważne 
słowa wypowiedziane w trakcie uroczystości pogrzebowych brutalnie 
zamordowanego prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, które 
padły z ust dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego (…) trzeba 
skończyć z nienawiścią i nienawistnym językiem, trzeba skończyć z 
pogardą, z bezpodstawnym oskarżaniem innych (…). 

 

https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo
https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo
https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo
https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo
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NSA ostro o dezubekizacji. "Odpowiedzialność 
zbiorowa" 
https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomos
ci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=
127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-
9b28-185bbe554807&utm_v=2 

Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej 
charakterystycznej dla reżimów - takie uzasadnienie wyroku, który 
zapadł w grudniu, opublikował Naczelny Sąd Administracyjny. "Gazeta 
Wyborcza" pisze, że jeszcze żaden sąd tak ostro o ustawie 
dezubekizacyjnej się nie wypowiedział. 

 

Andrzej Kapkowski – Mściwe prawo 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/msciwe-prawo/ 

Ustawy o takich skutkach jeszcze w III RP nie było – 59 funkcjonariuszy 
emerytów po decyzji o zmniejszeniu świadczeń zmarło na zawał lub udar 
albo popełniło samobójstwo. Prawno – politycznym wyróżnikiem 
pisowskiej ustawy dezubekizacyjnej z 16.12.2016 r. jest fakt złamania 
przez nią obowiązującej w systemach demokratycznych zasady 
nienaruszania praw nabytych i niestosowania odpowiedzialności 
zbiorowej. 

Ustawa ma również wyjątkowe aspekty społeczno – moralne bowiem jej 
powstanie poprzedzała bardzo zjadliwa, nienawistna propaganda 
przedstawiająca środowisko służby bezpieczeństwa jako wyzutych z 
sumienia oprawców i zdrajców ojczyzny. W kampanii tej aktywnie 
uczestniczyli członkowie rządu, posłowie PIS, usłużni historycy i 
publicyści, co nadało ustawie dziejowy wymiar. 

 

  

https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.tygodnikprzeglad.pl/msciwe-prawo/
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Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25657051,rzad-pis-
odebral-wdowie-policyjna-rente-sad-to-naruszenie.html 

Marcin Pietraszewski 3 lutego 2020. 

Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę. Sąd: To naruszenie zasady 
ochrony zaufania demokratycznego państwa. 

MSWiA, w ramach ustawy dezubekizacyjnej, odebrało pani Ewie z 
Katowic policyjną rentę rodziną. Sąd uchylił właśnie tę decyzję. Uznał ją 
za sprzeczną z konstytucją oraz naruszającą ochronę zasady zaufania 
demokratycznego państwa prawa. - Nie wykazano, że mąż kobiety 
zwalczał opozycję, Kościół czy związki zawodowe - podkreślił sąd w 
Katowicach. 

 

Fatalne słowa prezydenta 
https://passent.blog.polityka.pl/2017/05/01/fatalne-slowa-prezydenta/ 

Daniel Passent, 01 05 2017 

Prezydent Duda, który obiecał być prezydentem wszystkich Polaków, 
powiedział coś, co budzi głęboki sprzeciw i co przeczytałem z głębokim 
smutkiem. Oto słowa Andrzeja Dudy: „Ci, którzy są potomkami zdrajców, 
nigdy nie będą chcieli tego przyznać. Będą walczyli z prawdą 
historyczną. Miejmy świadomość tego, że dzieci i wnuki zdrajców 
Rzeczypospolitej, którzy tutaj walczyli o utrzymanie sowieckiej dominacji 
nad Polską, zajmują wiele eksponowanych stanowisk. W różnych 
miejscach – w mediach, w biznesie. Oni nigdy nie będą chcieli się 
zgodzić, by prawda o wyczynach ich ojców, dziadków i pradziadków 
zdominowała polska narrację historyczną. Będą zawsze przeciwko temu 
walczyli. I w tym znaczeniu tej jedności nie będziemy mieli nigdy”. 

 

  

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25657051,rzad-pis-odebral-wdowie-policyjna-rente-sad-to-naruszenie.html
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25657051,rzad-pis-odebral-wdowie-policyjna-rente-sad-to-naruszenie.html
https://passent.blog.polityka.pl/2017/05/01/fatalne-slowa-prezydenta/
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Prawda według Zielińskiego 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5D60C6F
E 
Odpowiedź na interpelację nr 8409 w sprawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński 
/…/ „Przechodząc do pozostałych kwestii podniesionych w niniejszej interpelacji 
uprzejmie informuję, że w lipcu 2016 roku projekt omawianej ustawy został 
przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. 
Jednocześnie ww. projekt (w wersji z dnia 12 lipca 2016 roku) zamieszczono w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 
z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony także w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Przedmiotowy projekt przekazano do 
następujących partnerów społecznych: Rada Dialogu Społecznego, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Związek 
Zawodowy Strażaków „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i 
Pracowników Więziennictwa, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 
Zielonogórskie”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja 
„Lewiatan”, Business Centre Club – Związek Pracodawców oraz Związek 
Rzemiosła Polskiego.” 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5D60C6FE
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5D60C6FE
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Komentarz Biura ZG SEiRP – To wszystko prawda, z tym 
tylko, że projekt, o którym mowa zarzucono, a raczej 
podmieniono i procedowano całkowicie odmienny, 
którego nie konsultowano - UD103 z 24 listopada 2016 
roku –  
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-
i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-
o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-
Polic.html 
 

Z niepokojem obserwuję stan zdrowia mojej Żony 
https://swiatowid.org/aktualnosci/list-naszego-kolegi-represjonowanego-
oficera-wywiadu/ 

Wystąpienie naszego kolegi 

Minęło już ponad 10 lat od głosowania nr. 30 w Sejmie, w dniu 19 grudnia 
2008 roku o godz.11.16 nad wprowadzeniem ustawy, którą dalej będę 
nazywać represyjną, a tę z 2016 roku – zbrodniczą. Za przyjęciem 
ustawy represyjnej wbrew zasadzie LEX RETRO NON AGIT, czyli prawo 
nie działa wstecz, głosowało 203 posłów PO i 150 PiS. Jedynie 37 posłów 
lewicy i 3 PSL było przeciwnych. Za to bardzo im dziękuję! 

 

  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html
https://swiatowid.org/aktualnosci/list-naszego-kolegi-represjonowanego-oficera-wywiadu/
https://swiatowid.org/aktualnosci/list-naszego-kolegi-represjonowanego-oficera-wywiadu/
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Uchwalane w tym Sejmie ustawy mają swoje tragiczne 
skutki, także te śmiertelne 
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-
pis-zyczenia-noworoczne-
wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZb
QK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg 

Grzegorz Kowalczyk, 22 12 2019 

Rozenek: Życzę PiS na Nowy Rok, aby przestali krzywdzić ludzi 
[rozmowa] 
Ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość zaostrza swój kurs. 
Zapewne do wyborów prezydenckich będzie to jeszcze robione w białych 
rękawiczkach, ale potem PiS już nie będzie się wahał - mówi w rozmowie 
z dziennik.pl Andrzej Rozenek z Lewicy. 
Czego życzyłby pan rządzącym w przyszłym roku? 
Niestety nie mam nic pozytywnego do powiedzenia. Mam natomiast tylko 
jedno życzenie dla partii rządzącej - chciałbym, aby przestała krzywdzić 
ludzi i przejawiała więcej empatii względem tych, których uważa za 
swych wrogów. Prawo i Sprawiedliwość powinno zreflektować się na 
przykład w kwestii ustawy represyjnej, która dotknęła byłych 
funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest ona niesprawiedliwa, 
haniebna i szkodliwa społecznie. 

 

  

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg
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Tadeusz Mazowiecki - Weryfikacja odcedziła winnych 
brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i 
Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy 
do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec 
nowego, suwerennego i demokratycznego państwa.  
https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-
pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-
on-to-dobrze-zrozumial 

opublikowano: 5 04 2013 

Najważniejsi politycy III RP pożegnali Krzysztofa Kozłowskiego. "Potrzebowała 
go Polska. Myślę, że on to dobrze zrozumiał". 
/…/ Jak podkreślił w homilii bp Grzegorz Ryś, Krzysztof Kozłowski miał "pasję 
poznawania ludzi, bez ocen, bez łatwego osądu? Taki był, takie było jego życie 
i działanie przy Okrągłym Stole i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ale i 
taka była jego wcześniejsza droga w "Znaku" i w "Tygodniku Powszechnym" - 
powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Jak podkreślił, 
Krzysztof Kozłowski był jednym z tych, którzy po przełomie 1989 r. chcieli 
budować Polskę "bez nienawiści i chęci odwetu" i jako minister nie 
sięgnął po metody poprzedników. B. premier Tadeusz Mazowiecki 
podkreślał zasługi i skromność Krzysztofa Kozłowskiego, filozofa i 
intelektualisty, któremu w kierowanym przez siebie rządzie powierzył tekę 
ministra spraw wewnętrznych. Nie czuję się winny wobec "Tygodnika 
Powszechnego", że zabrałem mu wtedy Krzysztofa. Potrzebowała go Polska. 
Myślę, że on to dobrze zrozumiał i ta świadomość dawała mu siłę, gdy 
znalazł się najpierw sam jeden w resorcie, który miał rozminowywać - 
powiedział Mazowiecki. 
Według Mazowieckiego Kozłowski polubił pracę w MSW i UOP, szanował 
funkcjonariuszy i sam był przez nich szanowany. 
Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji 
demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy 
do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec nowego, suwerennego 
i demokratycznego państwa - mówił Mazowiecki o zmianach wprowadzonych 
w służbach specjalnych przez Kozłowskiego. 

 

https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-on-to-dobrze-zrozumial
https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-on-to-dobrze-zrozumial
https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-on-to-dobrze-zrozumial
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List do senatora Marka Borowskiego 
https://www.facebook.com/pages/category/Legal/NIE-dla-
obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/ 

NIE dla obniżania emerytur mundurowych 

/…/ Piszę do Pana, ponieważ uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie 
powinien milczeć wobec dokonywanego przez władzę niszczenia ludzi w 
imię realizacji obsesyjnej nienawiści pomysłodawcy tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej i „wymierzania kary” obniżenia emerytury tysiącom 
ludzi, którym nie zarzuca się żadnej winy. Problemu tego większość 
polityków niestety boi się podejmować ze zwykłego konformizmu, ale też 
z niewiedzy. 

 

Mamy rację, że obniżamy emerytury 
https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-
ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-
dezubekizacyjnej 

aktualizacja: 07 02 2020 

"Mamy rację, że obniżamy emerytury". Poseł Solidarnej Polski o tzw. 
ustawie dezubekizacyjnej. Mam nadzieję, że 17 marca br. Trybunał 
Konstytucyjny w pełnym składzie sprawę zamknie i będziemy dalej 
zajmowali się budowaniem suwerennego państwa w obszarach, które 
nie zostały jeszcze zdekomunizowane - powiedział w Polskim Radiu 24 
wiceminister rozwoju Janusz Kowalski (Solidarna Polska). Gościem 
audycji "Dwie Strony" była również Katarzyna Piekarska (Koalicja 
Obywatelska). 

 

  

https://www.facebook.com/pages/category/Legal/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
https://www.facebook.com/pages/category/Legal/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?__tn__=kC-R&eid=ARCy4voePIB7QtjY5jBr8EDIGKL7YerBBWxNtKeEgh3i4F-Xr392UXoXcgAudUIyaR7fq9XHRhQRdAsR&hc_ref=ARQeYFz-ea5mkOGSuEwO8ev60MCBXOC7H2Ap2vKKmf5dygZXkZ75PXTGldhz51c7ZTc&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDsFXmn1fF8omR2oRKAs_vrfP4sCsXj6iLGo5hFJeO7asCQWdnis9cODSsvbqMlM9DixKySaxMRzVnUDYZnKVkLWIs6kCNcE8KNDaOoD28Tsf2BSeyuw6c9HIwNqTD0lttQ2cGirmtGJCpoQXIj76eECrnUi5RvP5aou-18aasVlI78u1EoTj4WB8XAjC2LhWa772bDHlYcxJNHzKAokh5V05AOWNIxdrhbo88l3a7mfnlPkM_KO209JVtdYd6qeO-xaKHm_mjkq-qWTITYckBBTwKCZo6YUnshPaX_QextFbtNaqBGtFDp7W5wx5QrCkA5vES92i6PHkmwN9eAtIWk
https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej
https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej
https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej
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Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wlodzimierz-Czarzasty-
o-dezubekizacji-Bandytow-osadzic-bronimy-praw-nabytych 

Lewica dąży do przywrócenia wyższych emerytur byłym 
funkcjonariuszom, po tym jak zostały „obcięte” po tzw. ustawie 
dezubekizacyjnej. PiS, które uchwaliło nowe prawo, ocenia tę inicjatywę 
za „haniebną” i „obraźliwą”. Włodzimierz Czarzasty odpowiada: 
„Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy”. 

 

Interpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie niestosowania przez dyrektora 
ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy 
zaopatrzeniowej.  
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1561&vi
ew=null 

Tomasz Siemoniak, 20 01 2020 

Interpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 
tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 
lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgłaszający: 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak Data wpływu: 20-01- 
2020 

 

  

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wlodzimierz-Czarzasty-o-dezubekizacji-Bandytow-osadzic-bronimy-praw-nabytych
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wlodzimierz-Czarzasty-o-dezubekizacji-Bandytow-osadzic-bronimy-praw-nabytych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1561&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1561&view=null
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Trzeba przywrócić im godność 
https://www.tvp.info/46294910/trzeba-przywrocic-im-godnosc-biedron-
chce-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-prl 

21 01 2020 

„Trzeba przywrócić im godność”. Biedroń chce emerytur dla byłych 
funkcjonariuszy PRL. 
Jedną z pierwszych moich inicjatyw jako prezydenta będzie 
przywrócenie godności tym wszystkim, którym ją odebrano – podkreślił 
kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Europarlamentarzysta 
mówił o emeryturach dla byłych funkcjonariuszy PRL. 

 

Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności 
zbiorowej charakterystycznej dla reżimów. 
https://wyborcza.pl/7,75398,25663071,nsa-ostro-o-dezubekizacji-to-
odpowiedzianlosc-zbiorowa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy. 

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski, 04 02 2020 

Naczelny Sąd Administracyjny ostro o dezubekizacji: to 
odpowiedzialność zbiorowa Przełomowe orzeczenie NSA o ustawie 
dezubekizacyjnej: 

"Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej 
charakterystycznej dla reżimów" 
jeszcze żaden sąd tak ostro nie wypowiedział się o ustawie PiS, która 
zbiorowo obniżyła świadczenia 40 tys. emerytów i rencistów. /dot. wyroku 
publikowanego na naszej stronie: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5 

I OSK 2114/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r. 

 

  

https://www.tvp.info/46294910/trzeba-przywrocic-im-godnosc-biedron-chce-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-prl
https://www.tvp.info/46294910/trzeba-przywrocic-im-godnosc-biedron-chce-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-prl
https://wyborcza.pl/7,75398,25663071,nsa-ostro-o-dezubekizacji-to-odpowiedzianlosc-zbiorowa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy
https://wyborcza.pl/7,75398,25663071,nsa-ostro-o-dezubekizacji-to-odpowiedzianlosc-zbiorowa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5
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Beka Beaty Kempy 
http://polityczek.pl/uncategorised/12430-prymitywna-umyslowosc-i-
wrazliwosc-zegadlo-o-kempie 

10 02 2020 

"prymitywna umysłowość i wrażliwość". Zegadło o Kempie, Poeta 
Marcin Zegadło skrytykował europosłankę Prawa i Sprawiedliwości 
Beatę Kempę za jej wypowiedź na temat partnera Roberta Biedronia. 
Kempa na konwencji Solidarnej Polski postanowiła zadrwić ze związku 
Roberta Biedronia z Krzysztofem Śmiszkiem. - Panie Biedroń, widzimy 
jak pan i kandydatka na pierwszą damę, radośnie oklaskujecie ataki na 
Polskę – mówiła polityczka zjednoczonej prawicy. /…/ … Beata Kempa 
widzi w partnerze Roberta Biedronia „pierwszą damę”, ponieważ jest 
prymitywną homofobką uprawiającą ordynarną i chamską odmianę 
homofobii. Kojarzy osobę homoseksualną wyłącznie w taki sposób, jaki 
podsuwa jej prymitywna umysłowość i wrażliwość. /…/ Więc warto, żeby 
wyborcy tej partii, jak również zwolennicy polskiej prawicy zastanowili się 
przez chwilę, czy rzeczywiście są pewni, że mają wpływ na to, czy ich 
dzieci będą homo, czy heteroseksualne. Ponieważ wydaje mi się, że nie 
mają na to żadnego wpływu. A zdaje się, że posłanka Kempa lubi zrobić 
sobie z czyjejś orientacji seksualnej publiczną bekę. Na dodatek w 
niewybrednym stylu. Co gorsze, nie widzi w tym kompromitacji. A to już 
jest równie żałosne, co smutne. Ale taką sobie Polskę wybraliśmy i taką 
Polskę mamy. Zobaczymy jak długo ten domek z kart postoi. 

 

  

http://polityczek.pl/uncategorised/12430-prymitywna-umyslowosc-i-wrazliwosc-zegadlo-o-kempie
http://polityczek.pl/uncategorised/12430-prymitywna-umyslowosc-i-wrazliwosc-zegadlo-o-kempie
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Beata Kempa porównała działania opozycji do 
konfederacji targowickiej 
https://www.wprost.pl/kraj/10296613/kempa-o-partnerze-biedronia-
kandydatka-na-pierwsza-dame-smiszek-odpowiada.html 

Kempa o partnerze Biedronia: Kandydatka na pierwszą damę. Śmiszek 
odpowiada. 

W trakcie konwencji Solidarnej Polski w Warszawie głos zabrała m.in. 
Beata Kempa. Europosłanka wypowiedziała się m.in. na temat Roberta 
Biedronia i jego partnera. Jej słowa skomentował Krzysztof Śmiszek. 
Europosłanka PiS poświęciła sporą część swojego przemówienia 
reformie wymiaru sprawiedliwości. Beata Kempa porównała działania 
opozycji do konfederacji targowickiej. 

 

Mowa nienawiści – nowy poziom 
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/12503  

Grzegorz Gała, 10 02 2020 

/…/ Mowa nienawiści szerzona w majestacie Państwa czy religii rodzi 
rzesze fanatycznych wyznawców, którzy służąc wierze lub patriotyzmowi 
gotowi będą nawet zabić za sprawę. Myślę niestety, że to już niebawem 
ktoś pobije znienawidzonego przedstawiciela „kasty”, albo przynajmniej 
samochód mu podpali. No bo pewnie takie auto to albo łapówka, albo na 
ludzkiej krzywdzie się dorobił! A może wreszcie ktoś odważny porządek 
zrobi, jak ten w 2010 roku w biurze poselskim PiS w Łodzi albo ten w 
Gdańsku na światełku do nieba WOŚP…? Obym był złym 
prorokiem…SSO Grzegorz Gała 

 

  

https://www.wprost.pl/kraj/10296613/kempa-o-partnerze-biedronia-kandydatka-na-pierwsza-dame-smiszek-odpowiada.html
https://www.wprost.pl/kraj/10296613/kempa-o-partnerze-biedronia-kandydatka-na-pierwsza-dame-smiszek-odpowiada.html
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/12503
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Ustawa dezubekizacyjna. Sądy apelacyjne nie czekają na 
TK 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-
kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-
apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-
FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY 

Paulina Nowosielska, 20 01 2020 

Warszawska apelacja uchyliła serię postanowień o zawieszeniu 
postępowań wydanych wcześniej przez stołeczny sąd okręgowy. Chodzi 
o sprawy byłych funkcjonariuszy służb PRL. To radykalna zmiana 
dotychczasowego podejścia. 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla zawieszenie 
postępowania ws. dezubekizacji 
https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-
uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-
dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NK
UZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY 

jaga, 04 02 2020 

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego 
w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie o 
obniżenie emerytury w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 

 

  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY
https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NKUZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY
https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NKUZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY
https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NKUZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY
https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NKUZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY
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NOWY STATUT SEIRP 
PORADNIK. LESZEK ORKISZ. 

Szanowni Członkowie! 
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 
16.10.2019 został zatwierdzony Statut Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Delegatów odbyty w Płońsku w dniu 20.09.2019 r. 

Nawet najlepiej opracowany i uchwalony akt prawno – organizacyjny nie 
zastąpi aktywności członków i chęci do działania w interesie wspólnoty. 
Obecny Statut powstawał przez około 6 lat (poprzedni uchwalono w 2011 
r.). Zmieniające się potrzeby oraz prawo o Stowarzyszeniach poddane 
dużej nowelizacji w 2015 r. spowodowały podjęcie przez SEiRP działań 
zmierzających do zmian statutowych. Początkowo zamierzano dokonać 
adaptowania przepisów statutowych do nowych wymogów, ale 
przeprowadzone analizy wykazały, ze zmian musi być sporo i może być 
kłopot z pełnym, bezkonfliktowym skorelowaniem starych i nowych 
uregulowań. Podjęta wiec została decyzja o opracowaniu nowego 
Statutu i takie zadanie realizował początkowo Zespól Statutowy pod 
kierownictwem kol. Jurka a następnie to mnie powierzono kontynuacje 
tego przedsięwzięcia. W trakcie prac nad projektem nowego statutu 
ścierały się poglądy, „grzały się” komputery członków Zespołu, ale myślę, 
że ten dokument rozwiązuje co najmniej kilka istotnych problemów i tak: 

a/ rozszerzono zakres podmiotowy członkostwa co może wywołać skutek 
powstrzymujący obniżanie się stanu ilościowego członków SEiRP 
będący wynikiem co najmniej 2 realnych przyczyn. Pierwsza z nich to 
naturalne odejścia (zgony) a drugi to zmniejszające się zainteresowanie 
wstępowaniem w szeregi Stowarzyszenia funkcjonariuszy (nowo) 
odchodzących na emerytury i renty. Na pierwszy z tych czynników nie 
mamy żadnego wpływu a co do drugiego? W takich organizacjach - jak 
nasza - musi istnieć naturalny związek personalno – zawodowy między 
czynnymi zawodowo funkcjonariuszami a tymi, którzy już przebywają na 
zaopatrzeniu emerytalno – rentowym. Aktualna „władza” uczyniła wiele, 
aby nas (rencistów i emerytów) od obecnie pozostających w służbie 
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skutecznie „oddalić” (to bardzo kulturalne określenie). Liczenie, że w tej 
sytuacji będziemy mieli z grona odchodzących ze służby znaczący 
napływ nowych członków uważam za swoistą idée fixe. Jest to jednak 
temat o barwie politycznej a ja chcę mówić o Statucie. Naturalnym 
sprzymierzeńcem mogącym mieć wpływ na ilość członków są nasi 
współmałżonkowie a zamysłem twórców Statutu było nadanie im 
(współmałżonkom) tych samych praw członkowskich co członkom 
rzeczywistym, skoro to właśnie Oni (współmałżonkowie), są faktycznymi 
„udziałowcami” bytu emeryckiego. Zwracano również uwagę na inny 
(trzeci) czynnik mogący mieć wpływ na zmniejszanie się ilości członków 
Stowarzyszenia – to narastający poziom niedostatku (biedy) wynikający 
ze skutków ustawy represyjnej (ustawa z 16 grudnia 2016 r.). Czynnik 
ten znajduje coraz większe odzwierciedlenie w ramach m. innymi 
wniosków i świadczeń wpływających do SEiRP w ramach statusu OPP. 

b/ zostały uporządkowane sprawy struktury organizacyjnej 
Stowarzyszenia i ujednolicono nazewnictwo, 

c/ ujednolicono tryb i zasady działania tych samych struktur i organów od 
„góry” do „dołu” Stowarzyszenia, odpowiednio co do ich zakresu 
terytorialno – organizacyjnego, 

d/ uwzględniono nowe zasady i reguły organizacyjne nakazane ustawą 
„o stowarzyszeniach”, 

e/ odniesiono się do nowych potrzeb finansowych, w tym możliwości 
uzyskania przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia osobowości 
prawnej oraz wynikające ze statusu SEiRP jako OPP, 

f/ uznano, ze szeroko rozumiane sprawy członkowskie, poza nielicznymi 
– przekazanymi do decyzji innych organów, enumeratywnie 
wymienionymi wyjątkami – muszą pozostać w uprawnieniach 
podstawowych struktur Stowarzyszenia – Kół SEiRP. 

To tylko kilka z kilkudziesięciu przedyskutowanych w Zespole 
Statutowym problemów i które to uzyskały w 2019r. swój finał na Zjeździe 
Nadzwyczajnym w Płońsku poprzez uchwalenie przez Delegatów 
reprezentujących ok. 18 tys. członków NOWEGO STATUTU SEiRP. 
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Chciałbym tą drogą podziękować członkom Zespołu Statutowego  
(i członkom całej Komisji Prawnej), którzy w mniej lub bardziej formalnych 
stadiach naszej pracy, w niej uczestniczyli: Izabelli, Jurkowi, Wilhelmowi, 
Zdzisławowi, Romanowi i Wiesławowi a także naszym nie wymienionym 
poprzednikom, których propozycje i dorobek nie uszły naszej uwadze  
(w tym choćby Heniowi i Czesławowi). Dziękuje Marysi, która dołączyła 
do nas jako konsultant oraz Przemkowi zajmującemu się stroną edycyjno 
– korekcyjną projektu. 

Nie można pominąć roli Kancelarii Prawnej „Sokołowski” z którą na 
bieżąco uzgadniano sprawy prawno – redakcyjne i której powierzono 
sfinalizowanie trudu zbiorowego – rejestrację Statutu w Sądzie. 

Dziękuję tym strukturom Stowarzyszenia, które nadsyłały – często 
bardzo analityczne – uwagi, zarówno redakcyjne jak i zawierające 
propozycje unormowań. Statut musi dążyć do pogodzenia nieraz 
wartościowych pomysłów z realnymi możliwościami i potrzebami 
zbiorowości. Przez cały czas naszej działalności Zespól otrzymywał 
pomoc logistyczną w trakcie plenarnych spotkań Zespołu pozostając 
„pod opieką” Prezesa ZG – Antoniego oraz Dyrektora Biura – Janka. Te 
wspólne działania mogły zaowocować ostatecznym efektem a moja rola 
jako Przewodniczącego Komisji (i Zespołu) polegała szczególnie na 
skoordynowaniu owych wspólnych wysiłków – i za to jeszcze raz 
dziękuję. 

Przekazuję I cześć tzw. PORADNIKA do STATUTU, link do treści 
Poradnika: 

http://www.seirp.pl/leszek-orkisz_-nowy-statut-stowarzyszenia_-
poradnik) 

zdając sobie sprawę, że od czegoś trzeba zacząć i że jest to zaledwie 
ułamek mogących pojawić się pytań i problemów, ale drogą kontaktu z 
ZG (mailową czy też pisemną) będzie można zgłaszać swoje wątpliwości 
interpretacyjne, które postaramy się wyjaśnić albo na bieżąco (o ile będą 
to sprawy wymagające trybu pilnego), albo w ramach kolejnej części 
PORADNIKA. 

Leszek Orkisz, Wiceprezes ZG SEiRP  

http://www.seirp.pl/leszek-orkisz_-nowy-statut-stowarzyszenia_-poradnik
http://www.seirp.pl/leszek-orkisz_-nowy-statut-stowarzyszenia_-poradnik
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APEL ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 
SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA 

Kolejne pikiety przed Sądem Okręgowym na Płockiej. Jak informują 
koleżanki i koledzy ze Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony 
Państwa - przed Sądem Okręgowym przy ul. Płockiej 9 w godz. 7.50–
9.00 odbędą się kolejne pikiety w sprawie przywrócenia świadczeń 
emerytalnych i rentowych. Pikiety będą się odbywać cyklicznie (do 
odwołania): 

 - każdego 16-tego dnia miesiąca (z wyjątkiem sobót i niedziel), 

 - w pozostałych tygodniach - w każdy czwartek 

  



40 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (92) 2020 

EKWIWALENT – MAPA DROGOWA, 
WZORY DOKUMENTÓW 

W wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, 
opublikowanym w dniu 6 listopada 2018 r., Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala 
wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części 
miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 
31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego 
wyroku wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
lub dodatkowy jest „zastępczą formą” wykorzystania urlopu po 
zwolnieniu ze służby, które powoduje prawną i faktyczną niemożliwość 
realizacji tych świadczeń w naturze. Po zwolnieniu ze służby, prawo do 
urlopu przekształca się w świadczenie pieniężne, określane mianem 
ekwiwalentu. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień 
urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób 
obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop 
wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Ekwiwalent 
będący finansowym równoważnikiem urlopu powinien więc odpowiadać 
wartości tego świadczenia w naturze. 

Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził 
niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie 
jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że nadal pozostał w przywołanym art. 115a ustawy o Policji 
zapis o uprawnieniu policjanta zwolnionego ze służby do ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop. 

Od opublikowania wyroku TK, który naszym zdaniem przyznał wszystkim 
policjantom zwolnionym ze służby po 18 października 2001 roku prawo 
do ekwiwalentu w wymiarze liczonym za dni robocze, czyli 1/21 lub 1/22 
uposażenia miesięcznego, konsekwentnie prezentujemy pogląd, że nie 
ma przeszkód prawnych do wypłacania wyrównania ekwiwalentu. 
Kategorycznie nie zgadzamy się z interpretacją organów Policji, 
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twierdzącym, że jakoby powstała luka prawna i w związku z tym Policja 
nie wie co ma robić. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez sądy 
administracyjne, które od kilku miesięcy, w wyrokach liczonych już w 
setkach, konsekwentnie wskazują właściwą drogę postępowania. 
Niestety bezskutecznie. 

Niestety bezskutecznie, chociaż już w piśmie skierowanym przez 
Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudę, do Komendanta Głównego Policji 
z 17 grudnia 2018 roku, ldz. Zg – 156/2018, alarmowaliśmy: „W świetle 
powyższego, za całkowicie błędną uważamy praktykę odsyłającą 
wnioskodawców do sądu cywilnego, a także inne równie wymyślne 
dezinformacje. O braku rozsądku takich wskazówek, udzielanych w 
dodatku przez osoby nieuprawnione, może świadczyć chociażby koszt 
kilkudziesięciu tysięcy procesów, zarówno dla Policji jak i zwolnionych 
policjantów, który mógłby przekroczyć kwotę rzeczywistych zobowiązań. 
Nie bez znaczenia pozostaje kumulacja prawa do należnych odsetek. 

Analiza nadsyłanych odpowiedzi pozwala stwierdzić, że różnorodność 
tych odpowiedzi mogłaby wskazywać na obowiązywanie różnych 
porządków prawnych w zależności od województwa i poziomu 
znajomości procedur administracyjnych przez aparat pomocniczy 
organów Policji i samych piastunów tych organów. Wydaje się że nie 
powinno być takich problemów, gdyż mamy jeden kodeks postępowania 
administracyjnego i ugruntowaną wiedzę o tym, że sprawy ze stosunku 
służbowego, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, mają charakter 
administracyjno-prawny. Podsumowując należy stwierdzić, że w 
przypadku naliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu to prosta 
czynność materialno-techniczna, natomiast w przypadku odmowy – 
decyzja odmowna otwierająca drogę do drugo-instancyjnej skargi 
administracyjnej i sądu administracyjnego”. 
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Całość tutaj: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%2
0Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEi
RP%20-
%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%
B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20s
prawie%20ekwiwalentu.pdf 

Minęło kilkanaście miesięcy, sądy administracyjne wydają kolejne 
wyroki, a organy Policji dalej to samo. 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że w trosce o interesy 
naszych członków i sympatyków, wykorzystując linię orzeczniczą 
przyjętą przez sądy administracyjne, za kilka dni na naszej stronie, 
zaprezentujemy uporządkowaną mapę drogową – opis procedury 
postępowania administracyjnego, które należy podjąć w celu 
uzyskania wypłaty ekwiwalentu lub wyrównania ekwiwalentu. 
Załącznikami do mapy będą wzory dokumentów niezbędnych do 
skutecznego wdrożenia koniecznej procedury administracyjnej. 
Na zakończenie dwa krótkie, szczególnie reprezentatywne cytaty z 
wyroków sądów administracyjnych. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 
28 stycznia 2020 roku, sygn. akt: III SA/Kr 1242/19 stwierdził:  "Mając na 
względzie powyższy sposób wyliczenia przyjęty przez Trybunał 
Konstytucyjny, Sąd stoi na stanowisku, że całkowite wyliczenie 
należnego skarżącemu ekwiwalentu za niewykorzystany w 
wysokości uwzględniającej treść wyroku TK dnia 30 października 
2018 r. nie wymaga regulacji ustawowej, skoro Trybunał uznał, że 
świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu 
funkcjonariusza jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Ilość dni 
roboczych w każdym roku kalendarzowym jest natomiast okolicznością 
faktyczną, możliwą do ustalenia na podstawie kalendarza danego roku i 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz.U.2015.90). Z kolei wysokość wynagrodzenia pobieranego przez 
funkcjonariusza w danym roku kalendarzowym należy do danych 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
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posiadanych przez organ policyjny. W związku z powyższym za 
nieprawidłowe należy uznać stanowisko organu, że dopiero 
nowelizacja ustawy o Policji konkretyzująca wymiar części 
miesięcznego uposażenia z 1 dzień niewykorzystanego urlopu 
stworzy nowy stan prawny upoważniający organ do dokonania 
wypłaty "uzupełniającej".".  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku 
sygn. akt II SA/Go 381/19 z 8 sierpnia 2019 roku, wypowiadając się na 
temat przedawnienia, stwierdził: "Odnotować również należy nieco 
odmienny pogląd wyrażany w orzecznictwie, prowadzący jednak do tej 
samej konkluzji o niezasadności powoływania się przez organy 
Policji na instytucję przedawnienia, a mianowicie wskazujący, iż 
dopiero wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 
października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) zrodziło po stronie 
funkcjonariusza Policji uprawnienie do tego, aby domagać się 
uzupełnienia wypłaconego już uprzednio ekwiwalentu do wysokości 
odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom. Nie można więc przyjąć, że 
przedawniło się roszczenie, które dotychczas nie istniało. Jedynym 
środkiem uznawanym za ograniczenie czasowego oddziaływania 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest określenie przez Trybunał 
Konstytucyjny innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu 
normatywnego niż data ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (art. 194 
ust. 3 Konstytucji RP). Środka tego Trybunał w wyroku z dnia 30 
października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) nie zastosował. Nie ma zatem 
żadnych prawnych przesłanek, by ograniczyć uprawnienie 
funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego 
wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
w zależności od kryterium daty zwolnienia ze służby, o ile 
zwolnienie to nastąpiło po wejściu w życie zakwestionowanego 
przez Trybunał Konstytucyjny art.115a u.o.p., czyli po dniu  
19 października 2001r. (por. wyroki WSA w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 
r., III SA/Gd 313/19 oraz z dnia 19 czerwca 2019 r., III SA/Gd 312/19)”. 

Inne sądy, równie dobitnie i bardzo podobnie. 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W KATOWICACH 

KATOWICE, 22.01.2020.  
Spotkanie z Andrzejem Rozenkiem - posłem na Sejm RP i 
Januszem Zemke, byłym europosłem na temat: 
„Ustawa represyjna służb mundurowych w świetle prawa 
unii europejskiej”. 

Spotkanie zorganizował Oddział Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, 
Zarząd Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach oraz Marek Balt - europoseł 
SLD. 
W spotkaniu uczestniczyli: Zdzisław Czarnecki, Przewodniczący FSSM 
RP wraz z liczną delegacją FSSM RP, Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP, 
gen. Tadeusz Frydrych, Prezes ZEiR SG, gen. Pyrcak Jan, Prezes ZEiR 
SW, Tatiana Aksamit, ZBFSOP, członkowie ZOW SEiRP w Katowicach, 
Ryszard Mędrzyk, Ryszard Purzyński, Henryk Mikosz oraz członkowie 
SEiRP, SG, SW i Wojska woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego i 
świętokrzyskiego. 
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W 2,5 godzinnym spotkaniu brało udział ok.280 osób. Po obejrzeniu 
wstrząsającego filmu pod tytułem: ”Listy śmierci”, reż. Andrzeja  
Dziedzica uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć zmarłych 
59 koleżanek i kolegów objętych ustawą represyjną z 16grudnia 2016 r. 

Były europoseł, Janusz Zemke, w swoim wystąpieniu podsumował 30 lat 
pracy w Sejmie i w Parlamencie Europejskim na rzecz służb 
mundurowych. Zaznaczył, że był jednym z twórców ustaw: w 1993r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i w 1994r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym Policji. Podkreślił, że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 
r. jest ogromnym wstydem dla Polski. Trzeba do końca walczyć o prawa 
nabyte, które zostały odebrane niezgodnie z Konstytucją RP i Traktatem 
Unii Europejskiej. 

Dziękując Januszowi Zemke za pracę na rzecz emerytów mundurowych, 
Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach, Ewa Macek odczytała List 
Gratulacyjny. Prezes ZOW SEiRP w Katowicach, Ryszard Mędrzyk w 
asyście Prezesa ZG SEiRP, Antoniego Dudy wręczył Januszowi Zemke 
pamiątkowy grawer na szkle. Z rąk Wiceprezes ZBFSOP, Tatiany 
Aksamit otrzymał medal 20 lecia powstania ZBF SOP. 

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste odznaczenie za 
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dotychczasową współpracę, wsparcie i zaangażowanie na rzecz 
emerytów i rencistów policyjnych „Honorową Odznaką Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach” europosła -Marka Balta i posła na 
Sejm RP Andrzeja Rozenka. Marek Balt zaznaczył, że przewiduje 
powiadomienie europosłów w PE w Brukseli i zamierza zorganizować 
wysłuchanie z udziałem represjonowanych mundurowych. Ponowi także 
List do Komisarzy Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za 
praworządność i zaznaczy, aby nie zapraszać przywódców partii 
rządzącej, którzy nie przestrzegają Konstytucji RP i prawa unijnego. 

Z kolei poseł na Sejm-
Andrzej Rozenek 
poinformował zebranych 
o złożeniu projektu 
poselskiego Lewicy w 
Sejmie RP dot. zmiany 
ustawy represyjnej z 
16.12.2016r. Zaznaczył, 
że w projekcie nie ma 
rozgraniczenia pracy 
emerytów mundurowych 
przed 1990 r. i po 1990r. 
Nie ma 

odpowiedzialności 
zbiorowej i odbioru praw 
nabytych. Wiadomo, że 
partia rządząca ma 

większość i odrzuci projekt. Wówczas będzie ponownie złożony w 
Senacie RP. Zapewnił, że będzie wspierał represjonowanych, aż 
odzyskają swoje prawa nabyte, godność i honor. Nawiązał do wyborów 
prezydenckich i zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuścić 
do ponownego wyboru obecnego Prezydenta RP, bo to doprowadzi do 
„polexitu”, czyli wyjścia z Unii Europejskiej. Prezes ZG SEiRP, Antoni 
Duda nawiązał także do tego, że niektórym emerytom służb 
mundurowych dwukrotnie obniżono świadczenia (ustawa z 2009 r.). Są 
oni podwójnie karani zbiorowo. Należy informować PE, UE o represjach 
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wobec emerytów, rencistów służb mundurowych i ich rodzin. 

Występujący potwierdzali, iż wśród emerytów mundurowych powinna 
być większa integracja, a także większa aktywność w działaniach na 
rzecz odzyskania praw nabytych. 
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Nie należy przy tym zapominać, że w Sejmie jest projekt nr 1105 dot. 
obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych żołnierzy i ich rodzin. 

Jednym z optymistycznych 
dyskutantów okazał się 
mec. Andrzej Bigaj, który 
poruszył wątek odwołań od 
decyzji ZER MSWiA. 
Zaznaczył, że wszystkie 
rozstrzygnięcia w 
sprawach sądowych 
rozpatrywanych w 
pierwszej instancji są 
pozytywne. Jedynie długo 
trzeba będzie czekać na 
prawomocne wyroki i 
odzyskanie zabranych 
świadczeń. 

Przedstawiciele SG 
poinformowali o zorganizowaniu dużej manifestacji pod koniec kwietnia 
br. na rynku w Cieszynie i przemarszu, a także pikiecie na moście 
granicznym z Czechami. Zezwolenie władz miasta już uzyskali i 
zapraszają do współpracy emerytów z Policji, SW, Wojska, europosłów, 
posłów na Sejm RP, FSSM RP, czeskich i słowackich emerytów z SG. 
Wystosowane będą apele do PE i UE. Zaznaczyli, żeby nastąpiła 
naprawa państwa polskiego, trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS, 
Nie można dalej tolerować jej kłamstw, matactwa, a członkowie jej 
powinni być rozliczeni i ukarani.  

Przedstawicielka ZBFSOP, Tatiana Aksamit nawiązała do protestów, 
jakie współorganizują z FSSM RP od listopada ub.r. pod Sądem 
Okręgowym w Warszawie, w celu rozpoczęcia rozpatrywania 
zawieszonych naszych spraw. Protesty są dalej organizowane w każdy 
czwartek tygodnia. Zaapelowała o większą aktywność ze strony 
represjonowanych mundurowych. 

Płk Wojska Polskiego, Adam Mazguła, który utożsamia się z esbekami, 
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zaapelował, żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor,  
”… podnosili głowy do góry, gdyż nie mają się czego wstydzić”. 
Zaznaczył, że wspólnie osiągniemy Zwycięstwo. Władza nie jest 
wieczna, warto przestrzegać Konstytucję RP i prawo unijne. Warto być 
przyzwoitym. 

Z kolei Przewodniczący FSSM RP- Zdzisław Czarnecki podkreślił, że 
nasza ustawa represyjna jest w PE bardzo ważna, skorelowana z innymi 
działaniami grup społecznych. Mamy wsparcie innych grup społecznych, 
w tym: KOD i Obywateli RP. Zaznaczył, że decyzje emerytalno-rentowe 
wydane zostały przez obecne państwo polskie i one bardzo skrzywdziły 
ok.50 tys. osób ze środowiska służb mundurowych. Zaapelował, aby 
nasze środowisko uczestniczyło we wszystkich protestach innych grup 
społecznych, w ten oto sposób uzyskamy u nich szacunek. 

Istotny był też głos 
przedstawiciela Regionalnego 
Zarządu KOD w Katowicach, 
Włodzimierza Gidzieli, który 
stwierdził, że tylko wspólnie z 
innymi grupami społecznymi 
jesteśmy w stanie pokonać partię 
rządzącą. W tym celu należy 
wzajemnie współpracować. 
Zaznaczył, że żadna grupa 
społeczna nie może czuć się 
bezpiecznie po uchwaleniu przez 
PIS ustawy represyjnej z 16 
grudnia 2016 r. wobec służb 
mundurowych i ustawy 
„kagańcowej” wobec sędziów. 

Podkreślił, że nie wolno nam być obojętnym na zło wokół nas. 

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, Ryszard 
Mędrzyk podziękował posłom FSSM RP za dotychczasową współpracę, 
zebranym za tak liczne przybycie i wzajemne wspieranie się grup 
społecznych w celu obrony praworządności. 
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Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów 
policyjnych ustawy represyjnej z 2016r., Ewa Macek podziękowała 
uczestnikom za aktywny udział. Zaapelowała do emerytów i rencistów 
służb mundurowych o jedność we wspólnym działaniu. Zaznaczyła, że 
są już pierwsze pozytywne wyroki dla pokrzywdzonych ustawą 
represyjną w I Instancji w Sądach Okręgowych, m.in. w Katowicach. 
Sędziowie rozpatrują zgodnie z Konstytucją RP i prawem unijnym. 

Zaznaczyła, że Katowice przejdą dziś do historii, ponieważ właśnie tutaj, 
nastąpiło uroczyste przekazanie reprezentacji służb mundurowych w 
Parlamencie Europejskim z rąk europosła, Janusza Zemke 
eurodeputowanemu, Markowi Baltowi. Z kolei w kraju na wsparcie i duże 
zaangażowanie możemy liczyć na posła, Andrzeja Rozenka. 

Ewa Macek, Koordynator woj. śląskiego SEiRP 

Link do transmisji ze spotkania: 

https://www.youtube.com/watch?v=AnLf57g01ZA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AnLf57g01ZA
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W OLSZTYNIE 

POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW 
17.01.2020R. 

Na posiedzenie zaproszono gościa specjalnego panią Katarzynę 
Todorczuk, Naczelnika Wydziału Praw Świadczeniobiorców 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Naczelnik szeroko i przystępnie 
omówiła także prawa pacjenta wchodzące w „Zakres zadań lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej’ zawarte w rozporządzeniu ministra 
zdrowia z dn. 17 listopada 2019 r. Pani Naczelnik zachęcała do 

rejestrowania się na internetowym 
koncie pacjenta, tak w związku w 
wejściem (8 stycznia 2020) e-recept, 
jak sprawdzenia na tym koncie 
przebiegu leczenia i kuracji. 

Natomiast kolejny gość pani Joanna 
Glezman Pełnomocnik Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Pani Glezman 
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omówiła zasady trwającego (koniec 24 stycznia 2020) otwartego 
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. 

Pani Pełnomocnik Marszałka, 
wspólnie z przewodniczącym SRS 
kol. Krzysztofem Ludomirem 
Świątkiem wręczył akt nominacji na 
członka SRS pani Ewie Kulpińskiej-
Mejor reprezentującej w Radzie 
Porozumienie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. 

Długo i merytorycznie trwały 
dyskusje, na tematy które omówiły 
panie: Tokarczuk i Glezman, co 
świadczyć może o braku szerszej 
wiedzy w poruszonych kwestiach - 
im większa wiedza dyskutantów tym 
dyskusje są krótsze. 
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Jerzy K. Kowalewicz 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
RZESZOWIE 

POSIEDZENIE ZOW W RZESZOWIE 

W dniu 17.01.2020 r. w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym „Zodiak” 
w Rzeszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze ZOW SEiRP. W 
zebraniu udział wzięli: Wiesław Buż, poseł na Sejm RP, mł. insp. 
Stanisław Sekuła, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Rzeszowie, mł. insp. Bogusław Daraż, Naczelnik Wydziału Łączności i 
Informatyki KWP w Rzeszowie, podinsp. Mariusz Paliński, Naczelnik 
Wydziału Interwencyjno – Patrolowego KMP w Rzeszowie, podinsp. 
Krzysztof Łysek, Komendant KP nr 1 w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, Roman Małek, Redaktor 
Naczelny Echa Rzeszowa, Marta Wytrwał, przedstawiciel Rzeszowskiej 
Rady Seniorów, prof.dr.hab. Stanisław Pieprzny, były Komendant 
Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Edward Słupek, Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej ZODIAK oraz przedstawiciele Emerytów Wojska 
Polskiego i służby pożarniczej. W spotkaniu udział wzięli również 
członkowie ZOW SEiRP oraz przybyli z nimi członkowie Stowarzyszenia. 
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Zebranie prowadził kolega Jan Łazowski. Prezes Jan Rusek przywitał 
zaproszonych gości oraz przedstawił osiągnięcia stowarzyszenia w 
2019. Omówił plan pracy na rok 2020. 

Przyjęto uchwały określające zadania ZOW SEiRP oraz jego Prezydium. 
Wiceprezes ZOW, kolega Wiktor Kowal odczytał Uchwałę Zarządu 
Głównego przyznające odznaczenia za działalność społeczną. 
Odznaczenia wręczyli Prezes oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji. 
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Następnie odbyła się uroczystość opłatkowa, którą poprowadził kapelan 
Policji Podkarpackiej ks. Marek Buchman. Po złożeniu życzeń 
rozpoczęła się część integracyjna, która trwała do późnych godzin 
wieczornych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. 

Autor: Jan Rusek 
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KOŁO NR 1 W RZESZOWIE 
W czwartek 30 stycznia 2020 roku spotkaliśmy się w gościnnym dla nas 
klubie" Zodiak". Wypełniliśmy wymagania statutowe i autentyczną 
potrzebę tradycyjnego corocznego składania sobie życzeń. 

Podczas zebrania sprawozdawczego członków Koła nr 1 SEiRP w 
Rzeszowie złożono relację z wykonania zadań, plan działalności na 2020 
r., sprawozdanie finansowe oraz informację Komisji Rewizyjnej, które 
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przez członków zostały przyjęte. Tym samym Zarząd Koła uzyskał 
mandat do dalszej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

W drugiej części naszego spotkania uczestniczyli: pan Henryk Wolicki, 
który przekazał list z życzeniami od Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca oraz mł. insp. Krzysztofa Łysek - Komendanta 
Komisariatu I Policji w Rzeszowie, który życzenia noworoczne przekazał 
od policjantów Komendy Miejskiej Policji. 
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Życzenia dla Zarządu Miasta, radnych i wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta, a także policjantów złożył prezes Koła Marian Bileńki. Druga 
część to kolacja i zabawa. Serwowane potrawy - znakomite, oprawa 
muzyczna doskonała, do tego wzajemna życzliwość i wspominanie 
"starych dobrych czasów". Załączone zdjęcia w pełni to obrazują. 

 

Marian Bileńki, Prezes Zarządu Koła 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
(117) 2019 

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/ 

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

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

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

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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